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Errata 

‘Gezocht: spel- en hangru-
imte’, in ‘A+291 Kids: Let’s 
Play’, pp. 70-71: de edities 
van de Leesstraat 2018, 
2019, 2020 en 2021 zijn re-
alisaties van Cakri vzw/
asbl en Muntpunt. Wauw had 
een ondersteunende rol in 
de productie van de editie 
2021.
 
‘A house for Urban Logis-
tics’, in ‘A+293 Brussels 
Architecture Prize’, p. 
18: het Bouwmaterialen-
dorp aan het Vergotedok in 
Brussel was een realisa-
tie van Tetra architecten, 
tegenwoordig gesplitst in 
Architectuurplatform Ter-
wecoren Verdickt (architec-
tuurplatform.com) en Maker 
architecten (makerarchi-
tecten.com).
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Another Brick 
in the Wall

Om de twee uitbreidingen van het scholencomplex van de 
Mechelse ursulinen te realiseren, heeft Label architec-
ture een behendig spel moeten spelen met de bestaande 
dichtheid en de ontstaansgeschiedenis van de gebouwen. 
Ook al gebruiken de architecten bakstenen, een stan-
daardmateriaal voor schoolarchitectuur, toch slaagt 
het project erin om niet alleen sober maar ook genereus 
te zijn én het beste te maken van de gestandaardiseerde 
aanpak van het programma ‘School van Morgen’ van 
het Vlaamse ministerie van Onderwijs.

Guillaume Vanneste – Foto’s Stijn Bollaert

!
Label integreert twee 
compacte volumes 
in het bestaande 
bouwblok. Een eerste, 
centraal volume 
verdeelt de speelplaats 
van de middelbare en 
lagere school en 

sluit aan op een oude 
vleugel. Een lager, 
tweede volume aan 
de oostkant voorziet 
in een kleinere en 
beschutte speelplaats 
voor de kleuters.
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EN In order to add two extensions to the Ur-
suline school complex in Mechelen, La-
bel architecture had to handle with great 
delicacy the existing density and the 
genealogy of the buildings. Using brick 
(a typical material for school archi-
tecture), the project manages to com-
bine generosity and sobriety and to make 
the most of the standardized march of the 
Flemish Ministry of Education’s ‘School 
of Tomorrow’ programme.



! kleuter- en lagere 
 school
" middelbare school

!
De gevel vertoont 
een patroon van 
gelijkvormige echte en 
blinde raampartijen 
(die laatste lijken 
op dichtgemetselde 
kaders die nooit echt 
ramen waren). 

De grote zwarte 
kaders van de echte 
ramen geven de 
twee gebouwen een 
institutioneel karakter 
en benadrukken dat 
ze tot dezelfde ingreep 
behoren.

De hoge baksteenvolumes laten zich raden zodra je de Brus-
selsepoort verlaat. Door een doodlopend steegje dat het hui-
zenblok in leidt, zie je de rode bakstenen muren met dubbele 
voeg, tussen de mix van bijgebouwtjes en veranda’s van de 
aanpalende huizen. De klokkentorens weerklinken in de 
verte. Mechelen is een stad van kerken en scholen. Kerken 
toornen uit boven de daken en scholen vullen de binnen-
gebieden van bouwblokken. De recente uitbreiding van het 
scholencomplex van de ursulinen is gerealiseerd binnen een 
bestaande opeenvolging van open en ingenomen ruimte. Het 
complex ontwikkelde zich op een eeuwenoude locatie met op-
eenvolgende uitbreidingen en verbouwingen, waartoe ook de 
recentste uitbreiding van de school gerekend kan worden. Elke 
toevoeging vereist wel dat de open ruimte die deze ministad 
binnen de stad huisvest, met precisie en zorg wordt benaderd. 
 Het project van Label voegt eenvoudig twee imposante 
volumes toe. Ze zijn compact en beredeneerd in het bestaande 
complex geïntegreerd. Een eerste, centraal volume verdeelt 
de speelplaats van de middelbare en lagere school en sluit 
aan op een oude vleugel. Een lager, tweede volume aan de 
oostkant voorziet in een kleinere en beschutte speelplaats 
voor de kleuters. In beide gevallen behoudt een compact plan 
met weinig middelen de algemene kwaliteit bij de verdeling 
van de verschillende programmaonderdelen. De dimensies 
van de mooie en ruime sporthallen werden afgestemd op de 
ruimte die er was. De ene zit in de grond, de andere zweeft 
boven de klaslokalen, als het ware om de kubieke meters die 
het evenwicht van het geheel kunnen verstoren, in het niets 
te doen opgaan. Bij de ursulinen dient de kathedraal als doel 
bij het voetballen … !
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 Hoewel de volumes het materiaal baksteen ontlenen aan 
de gebruikelijke beeldtaal van schoolarchitectuur, breken ze 
enigszins met de genealogie van het bouwblok door hun am-
bachtelijk uitzicht, rechte lijnen en regelmatige ritmering. Ze 
lijken zich te willen inpassen in een vervlogen tijdperk. Best 
grappig als we bedenken dat deze ingreep kadert in het door 
het Vlaamse ministerie van Onderwijs gesteunde program-
ma ‘School van Morgen’. Aan de hand van procedures die 
architecten en bouwondernemingen van bij het voorontwerp 
mee betrekken, wordt een programma uitgerold volgens een 
streng gecontroleerde, uniforme regelgeving. De gebruikte 
materialen zijn bescheiden en worden sober toegepast. Bin-
nen stralen ze een sfeer van schijnbare alledaagsheid uit. In 
beide gebouwen is het plan eenvoudig en pragmatisch: een 
centrale gang strekt zich uit tussen de trappenhallen en 
bedient zes tot acht klaslokalen. Maar de architectonische 
elementen en ruimtes zijn steevast ontworpen met een ge-
nerositeit die het pragmatisme van de afwerking overstijgt. 
Een zeer brede gang, scheidingswanden volledig in glas, 
verticale lichtkokers en, ten slotte, zeer grote ramen. De 
werking van bepaalde programmaonderdelen maakt ook 
buitenschoolse activiteiten mogelijk.
 Daarnaast zijn er nissen, hekkens, hellingen, trappen, 
portieken en binnenplaatsen. Het zijn wissels en filters die 

het komen en gaan van honderden leerlingen en leerkrach-
ten vloeiend doen verlopen, van de ene binnenplaats naar 
de andere, van thuis naar de klas, van fiets naar schoolbank. 
Ze markeren de verschillende buitenruimten, organiseren 
de ruimte bestemd voor de oudere of jongere kinderen en 
dienen als toegangspoort tussen de straat en de speelplaats. 
Ze haken aan op de aanpalende gebouwen, nieuwe bakstenen 
vermengen zich speels met oude. 
 De gevel vertoont een patroon van gelijkvormige echte en 
blinde raampartijen (die laatste lijken op dichtgemetselde 
kaders die nooit echt ramen waren). De grote zwarte kaders 
van de echte ramen, volledig gesloten of asymmetrisch in 
tweeën gedeeld met één deel dat opengaat, geven de twee 
gebouwen een institutioneel karakter en benadrukken dat 
ze tot dezelfde ingreep behoren, en niet tot eerdere fases. 
Een geoefend oog herkent in hun onregelmatige positione-
ring in de gevel de verdeling van de klaslokalen in plan en 
de turnzaal in doorsnede. De architectuur spreekt hier in 
hoofdzaak via de gevels en speelt op een ietwat ondeugende 
manier met de context en de beperkingen van de site, om los 
van de vorm een goed samengesteld geheel te vormen. 

 Een verkorte versie van deze tekst werd eerder gepubliceerd op de 
website Wallonie-Bruxelles Architectures: wbarchitectures.be
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A+ Lecture 
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Verschijningsdatum: !".#$.%#%%

Afgelopen jaren begonnen steeds meer 
mensen thuis te werken. Dit heeft een 
grote impact op de kantoorsector, die 
de laatste jaren sowieso al met leeg-
stand kampte. Veel kantoorgebouwen 
uit de jaren !&'#–!&(# hebben bovendien 
grootschalige renovaties voor de boeg 
en de monofunctionele kantoortoren 
is een anachronisme waarin niet meer 
wordt geïnvesteerd. A+ onderzoekt welke 
toekomst het kantoor vandaag heeft.

Reimagining 
the Office

A+%$(  Small Escapes 
  Juni – juli !"!! 

In dit nummer publiceert A+ kleinscha-
lige projecten met een speciale focus 
op de eigen (tweede) woning van de ar-
chitect. Want meer nog dan een vlucht 
uit de ratrace, is ontwerpen voor zich-
zelf vooral een zoektocht naar traag-
heid, lichtheid, vrijheid en bovenal 
experiment.
 

A+%$*  Architecture of Energy
  Augustus – september !"!! 

A+ onderzoekt hoe de energiezuinige 
stad er vandaag uitziet en welke im-
pact dit heeft op de architectuur, zowel 
technisch als esthetisch.
 

A+%$)  At Your Service
  Oktober – november !"!!

In dit nummer onderzoekt A+ de ty-
pologie van de dienstbare architectuur 
en publiceert projecten die deze sector 
opnieuw op de kaart zetten, zoals ge-
meentehuizen, brandweerkazernes, po-
litiekantoren of postgebouwen.

Beste architect,  
laat ons weten wat u bouwt!

De redactie van A+ krijgt graag een overzicht van de recentste, kwalitatieve projecten 
die in België gerealiseerd worden. Hebt u de afgelopen twee jaar een project afgerond? Laat het ons weten!  

Surf naar a-plus.be/nl/dien-een-project-in.

+
HUB, reconversie van een bestaand kantoorgebouw uit de jaren ’*&, 
Antwerpen, %&%&
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