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Van Wassenhove Architecten

Op het domein van het atheneum in Boom zijn 
twee oude pavilioenen nog steeds in gebruik 
wegens plaatsgebrek.  Afbraak en nieuwbouw 
is de enige goede oplossing.  In de nieuwbouw 

(circa 850 m²) zijn zowel klassen als de admini-
stratie voor het Centrum voor Leerlingenbegelei-
ding gewenst.
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TV LAB multiprofessionele architectenvennootschap bvba / 
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In functie van de toegankelijkheid voorziet het 
programma in een grote oppervlakte op het 
gelijkvloers en slechts een fractie op de verdie-
ping.  Deze specificiteit wordt ingezet om de 
nieuwbouw de volle lengte van het terrein te 
laten innemen, en zo de speelplaats en straat 
een nieuwe gevel te geven.  
Het gebrek aan actieve functies op het gelijk-
vloers van de bestaande school wordt in het 
project gepareerd door plaatsing van refter 
en mediatheek in directe relatie met de speel-
plaats.  Het vloerpeil van refter en mediatheek 
worden 50 cm verlaagd uitgevoerd, zodat een 

ruimere vrije hoogte ontstaat voor deze druk 
bezette ruimtes.  Aansluitend op de refter 
wordt ook op de speelplaats een verdiepte 
zone voorzien, die op de randen informele zit-
gelegenheid biedt.  Een neventoegang vanaf 
de straat laat een multifunctioneel gebruik van 
refter en mediatheek toe.
Het CLB, dat overkoepelend werkt voor meer-
dere scholen, krijgt een verzelfstandigde plaats 
weg van de centrale koer en direct aansluitend 
op de straat.  Het is herkenbaar in het geheel 
door het hoger opgetrokken volume dat de ad-
ministratie huisvest.

Aan de andere zijde van refter en keuken wordt 
de bestaande leerlingentoegang gestructu-
reerd onder een nieuwe luifel : de verschillende 
verkeersstromen vinden hier elk ongehinderd 
hun weg.  
De fietsenstallingen op de speelplaats nemen 
erg veel plaats in en blokkeren elk doorzicht.  
Daarom worden nieuwe fietsenstallingen op 
het dak van de nieuwbouw voorzien, waar 
voldoende ruimte voor is gezien de wanver-
houding tussen gelijkvloerse en verdiepingsop-
pervlakte.
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