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Het stedelijk weefsel van Melle als mozaiek van kavelpatronen in een infrastructuurlandschapVerkavelingsproces Beekstraat - Berkenlaan - Spoorlaan - Vossenstraat
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[1] extra-ordinaire binnengebied zoekt randen kavelblok op [2] gedefinieerde randen, ongedefinieerde binnenplek [3] netwerk van kavels, alternatieve route, doorwaadbaarheid [4] huidige programmatie : middenveld als ‘common’ en vrijplaats

[ver]kavelen - lezing van de plek

De Ringvaart, de Schelde, de sporen Gent Brussel en Gent Antwerpen vormen de grenzen van 

een akker en infrastructuurlandschap, waarbinnen Melle zich laat lezen als een mozaiek van 

kavelpatronen. Wat eerder akkerland was, is door de tijd heen, afhankelijk van een groeiende 

bevolking en de bijhorende woningnood omgevormd tot woonbuurt. Grondgebonden woningen 

bezetten daarbij vanzelfsprekend de randen, zonder veel aandacht voor het binnengebied dat 

vaak verwaarloosd acherblijft, of veelvuldig geprivatiseerd werd in een laatste verdichtingsronde. 

Het kavelblok van de school laat binnen de kavelmozaiek een aantal sterke potenties zien, die 

meegenomen worden als krijtlijnen in het ontwerp. Het is een van de enige kavelblokken waar het 

‘extra-ordinaire’ binnengebied de randen opzoekt [1], het heeft erg gedefinieerde straatranden 

maar diezelfde geconifeerde kavelgrenzen vervagen naar het binnengebied toe : het hart van het 

kavelblok blijft daardoor restruimte, en kan gemakkelijk ingezet worden als gemene deler voor 

de buren [2]. Het kavelblok wordt tevens gekenmerkt door een setje van onbestemde kavels, 

die wanneer ze slim aan elkaar gerijgd worden een netwerk van plekken vormt op schaal van 

Melle. Het ontstane binnen-netwerk kan de verschillende kavelblokken met elkaar verbinden en 

zo parallel aan de gekende auto-infrastructuur een op termijn volwaardig alternatief bieden voor 

de zachte weggebruiker [3]. Bovendien heeft de site met haar huidige programmatie alle troeven 

in handen om op een meta-schaal tewerken: de school, het trapveldje, de turnclub en de jaarlijkse 

feestgelegendheden maken van het binnengebied een bestemming op die op de mentale kaart 

van elke Mellenaar staat [4].
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De her-lokalisatie van het scholencomplex naar de site Vossenstraat-Beekstraat-Spoorlaan 

genereert impliciet nieuwe betekenissen op de bestaande site. 

De vraag naar het nieuwe schoolprogramma is geen gewone vraag van inbreiding die enkel de 

belangen van de plek zelf behartigt, het is een vraag naar een betekenisvolle verdichting voor 

Melle als geheel. Het ontwerp is dan ook verplicht de huidige kavelgrenzen te herinterpreteren en 

in te zetten op het maken van een gezamenlijke plek voor een inclusieve school, voor de buren, 

voor de buurt en de gemeente. Eerder dan het zoveelste geprivatiseerde binnengebied moeten 

de school en het park zich flexibel laten programmeren naargelang de noden van de omgeving, 

doorheen het jaar, maar evengoed doorheen de dag. 

Daaropvolgend is het merkwaardig waar te nemen dat in het Vlaamse landschap vooral 

gebouwtypes staan die zich oriënteren en adresseren naar het stratenpatroon en vandaar hun 

betekenis krijgen. Vaker zijn het de meer publieke, oudere, algemeen atypische infrastructuren 

die vrijer staan ten opzichte van de mobiliteitsinfrastructuur en daardoor in staat zijn vrijere 

ruimtes te bestemmen in binnen-zones van dorpen en gemeentes. 

Wat als de school beiden kan zijn? Ze kan zo het statuut en het begrip van deze mooie 

binnenruimte herdenken en openen, maar tevens zich adresseren naar de straat toe, zodat 

ze bekend overkomt en ook spreekt met alle andere gebouwen die de rand van het bouwblok 

formuleren. 
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tussen gebouw en landschap

typologie studie Christ & Gantenbein

De ambitie vraagt een didactische plek van opgroeien tot in de diepte van het bouwblok. Het 

lijkt een infrastructuur die iets tussen landschap en gebouw wil zijn. De Griekse stoa lijkt in zijn 

fysiognomie en didactische traditie noemenswaardig.  In Zuid-Amerikaanse steden vinden we 

types zoals Deep houses, Chorizo houses, Party wall houses... die in staat zijn aan de straat een 

adres te hebben maar tegelijk ook het gehele bouwblok te doorgronden, te ontsluiten, en dus 

tegelijk ook een huis in het park te kunnen worden. Het is een uitbreiding van deze uiteenzetting 

over de school die een aanleiding kan zijn de school anders te denken door een onderzoek naar 

een adequate architectuur voor verdichten in de diepte, voor eventueel toekomstig ouderen- 

of zorg-wonen in de buurt, om in gelijkaardige binnengebieden een toekomstig Melle te laten 

ontstaan dat het huidige Melle ook meeneemt en begrijpt.  In plaats van een externe en plaats-

vreemde stedelijkheid door middel van hoge volumes te introduceren, verstaat de nieuwe 

typologie de bestaande Vlaamse structuur als potentie voor een nieuwe ‘dorpstedelijkheid’. 
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Het gebouw ontwikkelt zich in de diepte, waarbij het in staat is door zijn schaal een dialoog aan 

te gaan met de buitenruimte, en nog meer, het wil zo de plaats rondom zichzelf herdenken door 

bewuste plekken te creëren met verschillende statuten. Een meanderende figuur positioneert 

zich, coherent met voorgaande uiteenzetting, in de lengte om zo een bijna gelijke opdeling te 

maken tussen zijn beide zijden. Zijn nauwkeurige positie deelt in gelijke ruimtes, maar slechts 

één zijde wordt zeer direct getoond. Een bijzonder statuut van collectieve binnenruimtes echter 

verbindt zodat scheiden en verbinden in één beweging gebeurt. 

Een groene ruimte met ruime schaal en allure met de prachtige bomen vormt een nieuw 

parkbeeld in de collectiviteit van Melle. Dat het gebouw verbergt tegelijk de aanwezigheid van 

de speelplaats van de school verbergt, versterkt de verbeelding van de plekken voor spel die 

uiteraard kunnen   uitgebreid worden in de parkruimte.  

Uit deze bestaande plaats ontstaan echte plekken vanuit de psychologie van de bezoeker en 

zijn waarneming wat enorm veer mogelijkheden biedt om gebruikt te worden tijdens en na de 

schooltijden. 

een gebouw als grens
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Het schoolhuis ambieert een organisme te zijn dat vorm en betekenis krijgt 

vanuit deze dialoog tussen de omgeving en elke gebruiker. De hartelijkheid 

en veelzijdigheid waarmee het programma en de ambities zijn opgesteld 

dagen ons en algemeen onze discipline uit om een adequaat fysiek antwoord 

te formuleren op ontwikkelende pedagogische concepten. De school is een 

metaforische tussenruimte waar een kind van de private woonkamer leert 

zich te ontwikkelen in het collectieve en publieke met zichzelf en anderen. 

Het project vraagt de collectieve ruimtes zoals refter, polyvalente 

speelzalen, ... in de school te bedenken, aangezien deze zorgen dat 

kinderen zich thuis voelen, iets toe-eigenen en ruimte krijgen zich vanuit 

zekerheden te ontwikkelen. Het is de fysieke ruimte die op ons inwerkt 

en het meeste krachtige element is om de gebruiker te ondersteunen en 

te sterken. Het voorstel formuleert een uitgesproken dialoog tussen een 

efficiënte en herhalende structuur die zo is opgebouwd dat ze eenvoudig 

te bouwen is, maar  enorm veelzijdig kan ingevuld worden. Er ontstaat een 

rijkheid in werelden. Verscheiden soorten ruimtes met verschillende relaties 

met het park ondersteunen het kind, en maken het mogelijk de verschillende 

groepen in één compact volume te organiseren. Zowel binnen als buiten het 

gebouw is ontsluiting voorzien waardoor de combinatie van elemente dit 

gebouw op onlosmakelijke manier in het park ‘verwortelen’.

psychologie als aanleiding voor typologie
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PLAN GELIJKVLOERS 1/350
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PLAN EERSTE VERDIEP 1/350
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een flexibele basisstructuur

De structuur uit geprefabriceerde kolom- en balkelementen is zo een onderlegger die verschillende 

schooltypes mogelijk maakt. Ze is opgebouwd uit de klasmodules van 50, 60 en 70 m2, op 

een inventieve manier geschakeld zodat meervoudige noties van circuleren en collectiviteit 

kunnen ontstaan. Op die manier wordt het voorstel een gebruiksobject dat gecultiveerd kan 

worden door de school. De structuur anticipeert in haar overdekte ruimtes tevens de eerste 

uitbreidingsmogelijkheden. Ontsluiting en organisatie zijn altijd opnieuw mogelijk.  Er kan zowel 

horizontaal als verticaal worden uitgebreid, maar ook door de huidige binnenruimte te verdichten 

of volledig te vullen. 

Het ritme van de bel definieert gebruiken, het complex wisselt daarbij van betekenis afhankelijk 

van het moment en van noden. Terwijl zo ook het idee school en het idee park afwisselend worden 

aangesproken, is dit voorstel nadrukkelijk één voor elk mogelijke gebruiker.  
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Deze nieuwe leeromgeving dient naast kind en leerkracht algemeen oud en jong. Zo kan de identiteit van de 

drie voornaamste gebruikersgroepen worden toegewezen: het administratief gedeelte, de kleuterschool en de 

lagere school. De Het administratief gedeelte betrekt de zijde nabij de straat en werkt als herkenningsbaken 

en adres. De lagere school betreedt het gebouw in een diagonale kamer waar tevens wordt gegeten, de 

kleuters in een gelijkaardige ruimte verder in het park. De lagere school vindt zijn polyvalente ruimte op de 

eerste verdieping met zicht op de boomkruinen. Deze ruimtes zijn allen anders, leggen specifiek relatie met 

de natuur, zijn gefragmenteerd en akoestisch controleerbaar door hun geometrie en door de mogelijkheid 

ze op te delen. Deze ruimtes kunnen worden opengesteld in de zomer. Ze vormen een verbindende factor 

tussen de twee zijden van het gebouw. Het gebouw verdeelt niet alleen maar brengt zo de ruimtes rondom 

zich nog meer samen.

De schema’s wijzen op de speelruimte rondom de sporthal voor de lagere school, terwijl de kleine kinderen 

achteraan hun beschutte ruimte krijgen.

psychologie als aanleiding voor identiteit

P

P

P P

P

PP

P

P



OO3302 School Melle - team code B 
- 13 -

Het gelijkvloers volgt het terrein zodat elke klas rechtstreeks naar buiten kan. Dit 

scenario wordt herhaald op de gaanderij op de eerste verdieping. Zo krijgt elke 

binnenruimte zijn originele hoogte wat nog meer de notie van uniekheid in een 

eenvoudig te bouwen constructie ondersteunt. Zo kan ook eenvoudig gevlucht 

worden bij brand waardoor de collectieve plekken ook volwaardig bruikbare 

kamers kunnen zijn met minder druk van de brandnormen. Er ontstaat een 

structuur tussen landschap en gebouw die inzet op economie, herhaling en 

eenvoud wat in zijn invulling een ongelofelijke onverwachte veelzijdigheid weet te 

genereren met plekken op maat van iedereen. 
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organisatie

Tussen het oertype van de klaslokalen speelt zich een verhaal van een 

verscheidenheid van ruimtes af. Door een herdenken van vluchtwegen kunnen 

deze eenvoudiger bruikbaar worden gemaakt en kunnen de statuten van deze 

wisselen. Waar gecirculeerd wordt en hoeveel lokalen er gevuld worden staat 

in principe open. Een efficiente structuur in combinatie met deze denkwijze 

reduceerd drastisch de ratio van bruikbare oppervlakte in relatie tot structuur en 

circulatie. Wij kozen hier om op maat voor het gevraagde programma het optimale 

voorstel uit te werken. 

In de notie van een efficiënt en vooral duurzaam verhaal onder druk van normen 

brengt dit nieuwe mogelijkheden in het discours van wat een juist type school kan 

en moet zijn in de huidig evoluerende context. 

PROGRAMMA m.b.t. AGION VOORSTEL Ratio

schoolgebouwen ratio
directie en administratie
onthaal 30 m² 15 m² 22 m² 1,47
secretariaat 50 m² 20 m² 24 m² 1,20
directie 52 m² 20 m² 20 m² 1,00
vergaderzaal 53 m² 20 m² 25 m² 1,25
leraarskamer 30 m² 42 m² 1,40

algemene functies refter en personeel
sanitair bezoek en personeel 20 m² 16 m² 16 m² 1,00
refter 300 m² 300 m² 330 m² 1,10
keuken m² 30 m² 30 m² 1,00
bedieningsruimte m² 20 m² 20 m² 1,00
berging keuken/afval m² 16 m² 20 m² 1,25
berging/archief 120 m² 30 m² 30 m² 1,00
omkleedruimte man/vrouw 6 m² 6 m² 6 m² 1,00

ondersteunende functies
muzische ruimte 52 m² 75 m² 70 m² 0,93
kookklas 52 m² 52 m² 58 m² 1,12
CLB ruimte 16 m² 26 m² 28 m² 1,08
individuele begeleidingsruimte 16 m² 19 m² 17 m² 0,89
individuele begeleidingsruimte 16 m² 19 m² 19 m² 1,00
bibliotheek 57 m²

lagere afdeling
klassen lager klas 1 60 m² 60 m² 60 m² 1,00

klas 2 60 m² 70 m² 70 m² 1,00
klas 3 60 m² 70 m² 70 m² 1,00
klas 4 60 m² 60 m² 60 m² 1,00
klas 5 60 m² 60 m² 60 m² 1,00
klas 6 60 m² 60 m² 60 m² 1,00
klas 7 60 m² 60 m² 60 m² 1,00
klas 8 60 m² 60 m² 60 m² 1,00
klas 9 50 m² 50 m² 48 m² 0,96
klas 10 50 m² 50 m² 49 m² 0,98
klas 11 50 m²
klas 12 50 m²

specifieke klassen levensbesch. 40 m² 30 m² 45 m² 1,50
levensbesch. 56 m² 50 m² 50 m² 1,00
levensbesch. 16 m² 16 m² 16 m² 1,00
levensbesch. 16 m² 16 m² 16 m² 1,00
computerklas 57 m² 57 m² 60 m² 1,05
berging 35 m² 35 m² 26 m² 0,74

ondersteuning lager
sanitiar 46 m² 46 m² 58 m² 1,26
berging 50 m² 16 m² 26 m² 1,63
technieken 20 m² 20 m² 1,00
speelzaal 150 m² 120 m² 395 m² 3,29
uitleendienst speelgoed - m² - 10 m²

kleuterafdeling
klassen

kleuterklas 1 70 m² 75 m² 72 m² 0,96
kleuterklas 2 70 m² 75 m² 72 m² 0,96
kleuterklas 3 70 m² 60 m² 60 m² 1,00
kleuterklas 4 70 m² 60 m² 60 m² 1,00
kleuterklas 5 70 m²
kleuterklas 6 70 m²
peuterklas 70 m² 75 m² 72 m² 0,96
slaapklas 35 m² 35 m² 30 m² 0,86

sanitiar 35 m² 35 m² 32 m² 0,91
douche 15 m² 9 m² 8 m² 0,89
kleuterzaal 180 m² 100 m² 195 m² 1,95
technieken 20 m² 20 m² 1,00
berging 27 m² 16 m² 20 m² 1,25

2768 m² 2260 m² 2717 m² 1,20
x 1,4 x 1,4 x 1,13

3875 m² 3164 m² 3070,21 m² 0,97

lokalen L.O.
turnzaal 231 m² 231 m²
berging turnzaal 50 m² 44 m²
extra berging 89 m² 82 m²
kleedkamers/douches 115 m² 115 m²

485 m² 472 m²

Technische lokalen
werkplaats 60 m² 56 m²
onderhoudsberging 15 m² 15 m²
berging oudercomité 30 m² 28 m²
berging werkgerief en buitentoestellen 15 m² 15 m²
bergruimte materiaal schoofeest, kerst, paas 40 m² 40 m²
zomerpaviloen 30 m² 30 m²

cv 6 m² m²
cv kleutergebouw 6 m² m²

202 m² 184 m²

Overdekte speelplaats
overdekte speelplaatslager 270 m² 260
overdekte kleuter speelplaats 200 m² 225
overdekte speeltuin

420 m² 485 m²

Som open en overdekte speelplaats
speelplaats lager 1500 m² 2050
6e tuin 420 m² 560
mini speelplaats bij kleuterklas 90 m² 90
kleuterspeelplaats 790 m² 1850

2800 m² 4550 m²

Parkeer en manoevreerruimte
Parking 600 m² 600
fietsenstalling kleuters 16 m² 25
fietsenstalling 204 m² 260

820 m² 885 m²

muziekschool
Algemene Muzikale vorming 10 m²
samenspel - ensemble 20 m²
Algemene Muziekcultuur 10 m²
klas piano 10 m²
Klas Gitaar 5 m²
Klas blaasinstrument 5 m²
toezichtlokaal 5 m²
toonzaal 10 m²

75

turnclub 200 m²

buitenschoolse kinderopvang
binnenruimte 350 m²

100 m²
450 m²

buitenruimte 150 m²

GEWENSTE TOESTAND
vloeropp.[m

²] buitenopp. [m²]

gemeenschappelijke ruimte kleuters

klaslokalen kleuters

gemeenschappelijke ruimte lager

klaslokalen lager

administratieve functies

ondersteunende functies



OO3302 School Melle - team code B 
- 15 -



OO3302 School Melle - team code B 
- 16 -

materialiteit

De betonstructuur vormt het geraamte van het gebouw, als een intelligente ruïne die op 
verschillende manieren kan worden ingevuld. We zien hierin opportuniteiten om met de 
invulling ook de ruimtes een gelaagdheid mee te geven. Uiteraard speelt materialiteit 
hierin een belangrijke rol. De buitenmuren en scheidende muren tussen de klassen 
suggeren een robuustere materialiteit, die tegen een stootje kan en per klas kan worden 
gepersonaliseerd. De muren tussen de klassen en gemeenschappelijke ruimtes lijken dan 
weer eerder dikke meubels, die in hun materialiteit aan de tussenruimtes bijna de sfeer 
geven van een publiek interieur, voor de school en omwonenden, om samen te gebruiken. 
Deze kasten functioneren tegelijkertijd ook als pragmatisch element vol bergruimte, 
ruimte voor techniek en potentie om de akoestiek (absorptie) van de aanpalende ruimte 
te regelen. Het is deze gelaagdheid die we ook terugzien in de buitengeven als relatie 
met het omliggende park. Het gebouw als generieke betonstructuur met een potentieel 
genereuze invulling en uitstraling.
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plan verdiep 1/350

omgevingsaanleg

De positionering van het gebouw laat toe om kleinere deelzones in het park te definiëren met 

een eigen sfeer. De eerder publieke zone krijgt het karakter van een engelse landschapstuin, 

met grassen, solitaire bomen en boomgroepen, lokaal verhardingen, alsook een wadi 

als natuurlijke manier van water te infiltreren. Achteraan staat hier ook de buitenklas met 

moestuin en plukfruit. Het voorzien van plukfruit kan worden gebruikt als strategie om het 

gebruik van het park aan te moedigen en vertrouwd te maken door bijvoorbeeld ouders 

de mogelijkheid te geven een boom te planten voor hun kinderen. In het verlengde van 

de overdekte speelplaats voor de kleuters ligt een atrium ingebed. De betonstructuur die 

buiten de overdekte speelplaats vormt, kan tegelijkertijd ook worden gebruikt als speeltuig, 

van waaruit glijbanen vertrekken en waaronder schommels hangen. Tussen de speelzone 

voor het lager en de kleuters laten wilgenbosjes, als zachte grens,  toe om op een speelse 

manier toch contact tussen beide leeftijdsgroepen te behouden. De zone rond de sporthal 

is momenteel vooral verhard. We zouden hier de strategie toepassen om deze verharde 

oppervlakten te verzachten door het lokaal wegsnijden van vlakken en deze in te vullen met 

groen en beplanting. Op deze manier kan ook regenwater lokaal infiltreren en worden deze 

oppervlaktes verduurzaamd. Tegelijkertijd fundtioneren ze als verharde speelplaats. 

De aanplanting van bomen en planten zorgt daarnaast ook voor verkoeling, schaduw, een 

natuurlijke habitat voor vogels en de opslag van CO2. De aanplantingen op het terrein 

kunnen dus ook bijdragen tot het verhogen van de biodiversiteit. De verharde oppervlaktes 

(bestrating, voet-, fietspaden) zullen waterinfiltratie toelaten. Deze verharde oppervlaktes 

kunnen voorzien worden in een gerecycleerd materiaal en een gunstige bijdrage leveren aan 

het terugdringen van het hitte-eilandeffect. 

ze slim aan elkaar gerijgd worden een netwerk van plekken vormt op schaal van Melle. 

Het ontstane binnen-netwerk kan de verschillende kavelblokken met elkaar verbinden en zo 

parallel aan de gekende auto-infrastructuur een op termijn volwaardig alternatief bieden voor 

de zachte weggebruiker [3]. Bovendien heeft de site met haar huidige programmatie alle 

troeven in handen om op een meta-schaal tewerken: de school, het trapveldje, de turnclub 

en de jaarlijkse feestgelegendheden maken van het binnengebied een bestemming op die 

op de mentale kaart van elke Mellenaar staat [4].

1.  Amfitheater

2.  Wilgenbos

3.  Trapveldje

4.  Verharde speelplaats 

5.  6e jaars zone

6.  Moestuinen

7.  Plukfruit

8.  Schuifaf en buitentrap

9.  Publiek park

10. Parking leerkrachten
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