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Zal Nijlen in 2040 een periferie van Antwerpen met eindeloze verkavelingen 
en linten zijn of keert het zich tot het open landschap van de Kempen? 
Nijlen heeft deze vraag de laatste jaren uitvoering gedebatteerd binnen de 
problematiek van de betonstop en duidelijk voor de tweede piste gekozen. 
Nu moet de ambitie op projectniveau waargemaakt worden. 
Wij zien de nieuwe dorpsschool van Kessel dan ook als katalysator om 
landschap tot een collectief gegeven in de dorpsbeleving te verankeren. 
Betonstop is hier geen toekomstverhaal voor 2040, maar wordt concreet 
vertaald als een nieuwe open plek in het geheugen voor de kinderen van 
vandaag en nieuwe betekenissen voor de volwassenen van morgen. Dit stuk 
nieuw toegankelijke landschap is niet zomaar landschap om naar te kijken, 
maar écht beleving en activiteit met maatschappelijke meerwaarde.

De noordelijke structuur van de Lindekensbeekvallei in Kessel-Dorp is 
een natuurlijk gegroeid padennetwerk met grote groene dorpskavels en 
collectieve functies. We zien de nieuwe locatie van de school als perfecte 
voedingsbodem om deze groenstructuur tot een landschapspark uit te 
bouwen en zo identiteit van dorpsrand en vallei te herformuleren, alsook 

Dit willen wij bereiken door een schoolomgeving als één landschappelijk 
ensemble te realiseren dat voortzet op de bestaande paden met groene 
dorpskavels: speeltuinen, schoolgebouwen en koeren nestelen zich 
hiertussen en vormen publieke adressen in het kempisch landschap tussen 
dorp en vallei. De nieuwe doorwaadbare voorkant van het dorp naar het 
landschap geeft prioriteit aan zachte mobiliteit, dorpsinbreiding en duurzaam 
bouwen.
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INPLANTING EN PROGRAMMA

gebouw A: klassen en administratie

gebouw B: polyvalente ruimten en luifel

De nieuwe school wordt een plek voor het hele dorp: vele lokale verenigingen die 
nu geen vaste vergaderplek hebben kunnen terecht in de school, de polyvalente 
zaal kan zelfs gebruikt worden voor dorpsfeesten, lentefeesten, ... Nu reeds maakt 
de school gebruik van het gemeenschapsscentrum, maar de uitwisseling met het 
dorp kan in twee richtingen nog veel verder gaan: de school kan infrastructuur 
bieden aan de moestuiniers, de moestuiniers kunnen de kinderen leren over 
voedselproductie en zorg voor het landschap. De woonzorgbewoners kunnen door 
de inplanting van de school gemakkelijker wandelen in het vertrouwde landschap. 
Zo ontstaat er een echte verweving van dorp en school, en dit met het landschap 
als drager. 

de fragiliteit van het de bestaande landschapsstructuren te respecteren en te 
valoriseren zijn deze gebouwen eerder ondergeschikt aan het landschap, dit zowel 
in hun volumetrie, hun typologie als hun materialisatie. De twee schoolgebouwen 

moestuinen- naar schaal en vormgeving in harmonie met het landschap. 

De programmatische invulling van beide gebouwen wordt in dit ontwerp verschoven. 
Het gebouw in het bos verzamelt alle klassen onder één dak. Ook de hoofdruimtes 
van de administratieve cluster blijven in dit gebouw. De kleuters vinden een 
nieuwe plek op het gelijkvloers, met rechtstreekse link naar de speelplaats. Alle 
polyvalente functies verhuizen naar een nieuwe polyvalent gebouw met onder 
andere refter, keuken, vergaderlokaal, en steamlokaal. Het polyvalente gebouw 
blijft stevig verankerd ingeplant in de moestuinen, op de grens tussen school en 
dorp. Naast de wijziging in plan wordt het gebouw ook uitgebreid met een grote 
luifel, om voldoende overdekte speelruimte te bieden aan de school. 

De hoofdingang van de school bevindt zich aan het nieuwe polyvalente gebouw, 
rechtstreeks toegankelijk vanop het hoofdpad richting kerkplein. Aan de kant van 

ingeplant. Ook hier bevindt zich een toegang tot de speelplaats.
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GEBOUW A - KLASSEN EN ADMINISTRATIE

Het nieuwe klassengebouw bevindt zich tussen de bomen. Door de programmawissel 
komen alle klassen onder één dak. Via een grote toegangshal komen de kinderen 
samen de school binnen. Een aparte toegang voor de kleuters maakt het daarnaast 
mogelijk de allerkleinsten op een veilige manier tussen speelplaats en klassen te 
laten bewegen. Deze toegang verbindt de polyvalente leergang van de kleuters 
rechtstreeks met de kleuterspeelplaats. De hoofdcirculatie van de lagere school 
gebeurt via de grote hooftrap in de inkomhal. De buitentrap functioneert als 
tweede toegang en als evacuatietrap.

de vier kleuterklassen schakelen zich rond een polyvalente speelgang. In elke 
klas worden vaste kasten voorzien. Daarnaast worden verschillende collectieve 
functies zoals sanitairs en bergingen rond de polyvalente leergang voorzien. De 
derde kleuterklas krijgt een rechtstreekse verbinding met de centrale toegangshal, 
om een samenwerkingsproject met het eerste leerjaar te stimuleren. 

Het secretariaat bevindt zich in de grote toegangshal met toezicht over de 

inkomhal. De adminstratieve cluster beschikt eveneens over een rechtstreeks 
toegang vanop publiek domein. Dit vergemakkelijkt de toegangscontrole aangezien 
leveringen of externe bezoekers de school kunnen binnenkomen zonder de 
volledige speelplaats te moeten doorkruisen.

Op de verdieping wordt het plan grotendeels behouden. In de alle klassen worden 
grote vaste kasten toegevoegd, die enerzijds voldoende bergruimte voor de klas 
voorzien, en anderzijds dienst doen voor de luchtverdeling van de ventilatie. 
Dezelfde vaste kasten worden eveneens in de volledige leergang voorzien. 
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GEBOUW A

PLAN NIVEAU +0 - SCHAAL 1/200

Legende

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

inkomhal
secretariaat
leraarskamer
directielokaal

kopieerzone / EHBO
hal personeel
sanitair personeel
technische ruimte verwarming
peuterklas
slaapklas

A
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A
A

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1ste kleuterklas
2de kleuterklas
3de kleuterklas
polyvalente speelgang kleuters
inkom kleuters
sanitair kleuters
verzorgingsruimte kleuters
collectieve berging kleuters
collectieve berging kleuters
collectieve berging kleuters

A
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A



9

GEBOUW A

PLAN NIVEAU +1 - SCHAAL 1/200

Legende

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
polyvalente klas LBV/RKZ/NCZ
leergang
collectieve berging
sanitair leerlingen
collectieve berging

A
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A
A
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ZUID

OOST

GEBOUW A

GEVELS - SCHAAL 1 OP 250
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WEST

NOORD
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GEBOUW A

SNEDE EN PRINCIPEDETAIL

SNEDE SCHAAL 1 OP 100

PRINCIPEDETAIL VLOEROPBOUW SCHAAL 1 OP 20
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DE VYLDER VINCK TAILLEU - LES 
BALLETS C DE LA B

KATSUTOSHI SASAKI - HOUSE TNOIE

GEBOUW A

MATERIALISATIE

KATSUTOSHI SASAKI - HOUSE TNOIE
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GEBOUW B - REFTER EN POLYVALENTE ZAAL

Het nieuwe polyvalente gebouw huisvest de refter van de school, een keuken, 
een vergaderlokaal, het steamlokaal en allerlei ondersteunende functies zoals 
het hoofdblok van de sanitairs en  een reeks technische ruimten. Het gebouw in 

projecten steam) en voor uitzonderlijke evenementen (schoolfeest, kerstmarkt, 
toneelvoorstelling) diverse activiteiten toelaat. 

Daar waar het gebouw zich als kleutergebouw nog introverter opstelde, wordt 
er in het nieuwe plan gezocht naar een sterkere relatie met de publieke ruimte. 
De grote glaspartijen en verschillende toegangen stimuleren dit open en 
transparante, multifunctionele karakter. De relatie met de moestuinen wordt 

enerzijds geconsolideerd: aan de achterluifel worden een berging en zelfs een 
sanitaire ruimte met douche voorzien voor de moestuiniers. De inplanting van 
de keuken aan de moestuinzijde, blijft in de geest van het educatief project met 
de school. Anderzijds wordt er aan de oostzijde een grote serre toegevoegd, als 
ontdubbeling van de gevel, dit als zicht- en geluidsbuffer tussen de grote zaal en 
de moestuinen.
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GEBOUW B

PLAN NIVEAU +0 - SCHAAL 1/200

Legende

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

refter/ polyvalente zaal
refter / keuken / vergaderzaal
steamlokaal
inkom speelplaats
sanitair meisjes
sanitair jongens
sanitair kleuters
inkom extern gebruik
sanitair miva / douche
berging 
meterlokaal gas

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

meterlokaal elek / water
serverlokaal
technische ruimte ventilatie
stooklokaal
douche
afvalberging
toegang moestuinen
serre
overdekte speelplaats
spelotheek

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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GEBOUW B

SNEDE  EN PRINCIPEDETAIL

SNEDE SCHAAL 1 OP 100

PRINCIPEDETAIL VLOEROPBOUW SCHAAL 1 OP 20



18

GEBOUW B

SCENARIOS MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK

MIDDAGPAUZE SCHOOL

NASCHOOLS GEBRUIK
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GEBOUW B

SCENARIOS MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK

PROJECTWEEK STEAM

SCHOOLFEEST
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LANDSCHAP EN BUITENAANLEG

INPLANTINGSPLAN - SCHAAL 1 OP 500

N

10m 50m

G1

G2

I1

I3

1

3

5

7

I4

S3

S1

A

B

C

D

G
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1
2
3
4

1
2
3

hoofdingang school

logistieke ingang
toegang moestuinen

klassengebouw
polyvalent gebouw

I
I
I
I

G
G
G

1
2
3
4
5
6
7

A
B
C
D
E
F
G
H

speelzone lagere school
speelzone kleuters
wild spel / balspelen
rustig spel / gedeelde zone
overdekte speelplaats
wilde natuur
rustig spel/ zithoek

bloemenweide
voetbalveldje
fruitgaard
logistiek pleintje
akker
schoolmoestuin
fruitgaard/moestuin
bos

G3

I2

2

4
6

7

S2

Legende

1
2
3

1
2
3

klassengebouw
polyvalent gebouw

toegang lager
toegang kleuters
toegang refter

G
G
G

S
S
S

schooldomein

E

F

H
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LANDSCHAP EN BUITENAANLEG

CONCEPT SPEELPLAATS

De nieuwe schoolkoer organiseert verschillende 
plekken en gebouwen in de groene kamer tussen 
dorp en landschap. Deze plekken zijn soms publiek, 
soms behoren ze tot de school, soms veranderen ze 
van statuut doorheen de tijd. Op die manier kan een 
evenwicht gevonden worden tussen de reële nood aan 

zoektocht naar permeabiliteit en collectiviteit doorheen 
het landschap. De zones zijn zo ingericht dat ze 
inspelen op de bestaande landschappelijke structuren. 
Soms worden elementen gerecupereerd, soms worden 
zones uitgebreid, op andere plaatsen zullen ook enkele 
structuren volledig verwijderd moeten worden, omdat ze 
een negatieve impact hebben op het groter geheel. Het 
ontwerp zoekt en tast voorzichtig het landschap af, om 
tot slot ergens tussen bottom up en en top down tot een 
kwalitatieve landschappelijke ruimte te komen voor de 
school én het dorp.

De groene ruimten die geintroduceerd worden in de groene 
kamer, worden in hun materialisatie doorgetrokken tot 

plekken op niveau van het landschapspark, maar wordt in 
de speelplaats bovendien ingezet om verschillende zones 

toe te laten. Tussen verharding en halfverharding wordt 
er geprobeerd het groene karakter overal te behouden, 
zonder daarbij de praktische noden van de school uit het 
oog te verliezen. De omheining van de schoolkoer is het 
enige element dat overal doorloopt en de speelplaats 
herkenbaar afbakent van de publieke ruimte. 

CONCEPT LANDSCHAPSPARK EN SPEELPLAATS
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1. BLOEMENWEIDE 2. BETONTEGELS/ STAPTEGELS

3. AKKER 4. SPEELVELD

5. FRUITGAARD 6. SCHOOLMOESTUIN

7. LOGISITEK PLEINTJE 8. HALFVERHARDING

LANDSCHAP EN BUITENAANLEG

MATERIALISATIE
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LANDSCHAP EN BUITENAANLEG

BEELD TOEGANG VANUIT MOESTUIN
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LANDSCHAP EN BUITENAANLEG

INRICHTING SPEELPLAATS

1. LUIFEL 2. OMHEINING SCHOOLDOMEIN

3. SPEELELEMENTEN 4. FIETSENSTALLING SCHOOL

De grote luifel van 160m² bevindt zich onder het dak van gebouw B. Deze luifel 
sluit aan op het steamlokaal en kan als uitbreiding hiervan omgevormd worden tot 
buitenklas. Centraal onder de luifel staat de spelotheek, die opgevat wordt als een 
grote buitenkast die langs vier zijden de toegankelijk is en de ruimte activeert.

Los van de variatie aan materialen op de grond, loopt de omheining als 
één uniform geheel rond langsheen het schooldomein. de hoogte van 

Op de speelplaats worden verschillende speelemementen ingeplant. 
Deze speelelementen zijn geen standaard geprefabriceerde 
speeltoestellen maar worden bedacht met materialen uit de 
omgeving. De speelemelenten spreken tot de verbeelding van de 
kinderen en laten verschillende spellen toe. Daarnaast kunnen de 
elementen gebruikt worden om verschillende zones van elkaar af te 
scheiden.

wordt opgevat als een schuur, en past zich naadloos in de bestaande omgeving in. 
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LANDSCHAP EN BUITENAANLEG

INRICHTING LANDSCHAPSPARK

B en kan zowel gebruikt worden door de school, als door de externe gebruikers van de 

bestaande moestuin en de nieuwe bloemenweide.

Langsheen alle nieuwe paden wordt verlichting 
voorzien. Deze verlichting zal in een volgende 
fase verder uitgewerkt worden.

Het regenwater dat gerecupereerd wordt vanop het dak van gebouw B wordt enerzijds 
ingezet voor de sanitairs van de school. Anderzijds kan dit water ook beschikbaar gesteld 
worden voor de moestuiniers, die momenteel geen watervoorziening hebben.

1. VERLICHTING 2. WATERVOORZIENING MOESTUINEN

3. FIETSENSTALLING 4. HELLLINGBAAN

Een nieuwe hellingbaan verbindt de sokkel van het kerkplein met het 
niveau van de groene kamer. Deze hellingbaan ligt tegen de bestaande 
keermuur van het plein en laat de hstorische sokkel onaangetast. 
De nieuwe toegankelijke verbinding komt rechtstreeks uit op het 
toegangspad naar de school. Een shortcut  blijft mogelijk via een trap.


