
Het nieuwe schoolgebouw aan de westkant van de site is een drielaagse structuur.

Schoolgebouw als 
didactisch materiaal
voor de leerlingen
GO! talent is een school van 5.954 m² voor meer dan zeshonderd jongeren, gelegen in de historische context van de Brusselse Fortenlijn,  
aan de rand van het historisch centrum van Dendermonde. Het plan was om niet alleen de huidige behoeften van de school aan te pakken, 
maar ook de ruimtelijke organisatie van het lokale onderwijslandschap. 

Tekst Kris Vandekerckhove    |    Beeld B-architecten
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Het onderhoud of eventuele herstellingen kunnen door de school zelf 
uitgevoerd worden.

Zorg- en commerciële afdelingen vormen de hoofdmoot.

De speciale trap is een echte eyecatcher voor het gebouw.

In 1997 richtten Evert Crols, Dirk Engelen en Sven Grooten een onafhankelijk 
bureau voor architectuur op: B-architecten. Tien jaar later startten zij samen 
met Sebastiaan Leroy een nieuw initiatief: B-bis architecten werd een bureau 
dat zich richt op kleine architecturale projecten, residentieel interieurontwerp, 
kantoren en winkels, scenografieën voor tentoonstellingen en podiumkunsten, 
tijdelijke installaties en meubelontwerp. In 2020 werd B-city gelanceerd als 
derde B-platform, met als doel complexe stedelijke projecten vorm te geven  
en te begeleiden. Het kantoor groeide ondertussen uit tot een onderneming 
met zestig medewerkers die in samenwerking met OMGEVING ook de GO! 
talent-school in Dendermonde ontwierp.

Karol Grygolec, architect-teamleider bij B-architecten: “De stedenbouwkundige 
en architecturale analyse van de site toonde het culturele belang van het  
bestaande Aria-gebouw uit 1920 aan. De prachtige architectuur en de tijdloze 
indeling suggereren de ruimtelijke organisatie van de campus en bepalen het 
karakter van de Begijnhoflaan, die de overgang tussen de stad en de campus  
verhult. Vandaar de beslissing om dit gebouw te behouden en het om te  
vormen tot onderwijsvoorziening voor zorg- en commerciële afdelingen.”     }
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PARTICIPANTEN AAN HET WOORD
GRANOX – LEUNINGEN, BORST-
WERINGEN, POORTEN EN TRAP
Granox is gespecialiseerd in borstweringen, trapleuningen, poorten 
en metalen trappen. Het Gitse bedrijf bestaat al dertig jaar en zaak-
voerder Ghislain Ramboer kan zelfs bogen op vijftig jaar ervaring. 
Dankzij eerdere succesvolle samenwerkingen met de Artes Group  
kregen ze de vraag om deel te nemen aan de realisatie van  
het mooie schoolcomplex in Dendermonde. Ghislain Ramboer: 
“Voor dit project hebben we alle leuningen, borstweringen, poorten 
enzovoort ontworpen, gefabriceerd en geïnstalleerd. We hebben 
ook een hele speciale trap gemaakt, die toch wel de eyecatcher 
van het gebouw is. Gezien zijn omvang werd de trap in drie grote 
delen ‘s nachts tot op de werf gebracht met speciaal transport.  
Met behulp van een speciale kraan werd de trap op zijn definitieve 
plaats in elkaar gezet en samengelast. De bijzondere rode kleur  
en de specifieke treden kreeg de trap eens het metalen gedeelte 
helemaal was afgelast en opgekuist.” 
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TECHNISCHE FICHE
Bouwheer GO! talent (Dendermonde)
Architect B-architecten (Antwerpen)
Hoofdaannemer(s) Artes Group (Kruibeke)

Bemiddelaar tussen binnen- en buitenruimtes
Het nieuwe schoolgebouw aan de westkant van de site is een drielaagse 
structuur met overwegend industriële afdelingen en sportfaciliteiten, die  
fijnmazig gestapeld zijn in één compact bouwvolume. De algemene circulatie- 
zones, die zijn opgevat als semibuitenruimtes, omsluiten het gebouw op  
elk niveau en fungeren als bemiddelaar tussen binnen- en buitenruimtes, 
waarbij klimatologische omstandigheden en geluidsniveaus binnen en buiten  
worden getemperd.

De drie gebouwen zijn met elkaar verbonden door een continuüm van open-
bare en semiopenbare ruimtes. De drie hoofdpleinen (Ariaplein, Schoolplein en 
Werkplein), die de gebouwen tegelijkertijd verbinden en scheiden, vormen een 
gemeenschappelijke plek om te spelen en te socialiseren.
 
Hergebruik en heractivering 
Karol Grygolec: “Vermits het om een school ging, was het vanaf het begin 
duidelijk dat het budget niet onbeperkt zou zijn. Maar we zijn er vrij goed in 
geslaagd om met het hele team (bouwheer, ontwerpers en aannemer) een 
grote waaier aan ruimtes te creëren. We deden dat door bestaande structuren 
te hergebruiken en heractiveren. Een circulaire aanpak, dus. Bovendien keken 
we verder dan deze verbouwing. We vonden dat het onderhoud of eventuele 
herstellingen door de school zelf moesten kunnen worden uitgevoerd. Dus 
zorgden we voor robuuste en eenvoudige architectuur.”

“Bovendien ontwierpen we alle technieken in de gebouwen volledig zichtbaar 
en in opbouw. De gebouwen zijn zelfs grotendeels aanpasbaar. Door een 
overmaat te voorzien, kan er in de toekomst nog uitgebreid worden. Tot slot is 
het mooi meegenomen dat de industriële afdelingen van de school – door de 
eerder aangehaalde zichtbaarheid van de technieken – hun eigen gebouwen 
kunnen gebruiken als didactisch materiaal.”     ❚

Alle technieken in de gebouwen zijn volledig zichtbaar en in opbouw.

Hergebruik en heractivering van bestaande structuren was een 
belangrijk aandachtspunt.

“De robuuste en eenvoudige 
architectuur is gemakkelijk 
in onderhoud”

Uw partner in professionele inox-, 
staal-, en glasverwerking: trappen, 

borstweringen, leuningen, lichte 
metaalconstructies ...

Koolskampstraat 61 b, 8830 Gits, info@granox.be 
T 051 72 42 61, F 051 72 59 96, M 0475 59 52 87 www.granox.be

Koolskampstraat 61 b | 8830 Gits | info@granox.be
T 051 72 42 61 | M 0475 59 52 87

Uw partner in professionele inox-, staal-, en 
glasverwerking: trappen, borstweringen, 
leuningen, lichte metaalconstructies ...

www.granox.be

BOUWENAANVLAANDEREN.BE46 |

Onderwijs Dendermonde, GO! talent

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

