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Verbouwen en inrichten van een beschermd monument, waarin twee scholen werden 

samengebracht. 

Ruimtelijk en fysiek worden er verbindingen gemaakt binnen de bestaande structuur
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Axonometrie van het gebouw met de nieuwe functionele invullingVroegere toestand interieur

Foto’s bestaande toestand exterieur

Toegepaste ruimtelijke ingrepen in 
bestaande gebouw om aanwezige 

ruimte te maximaliseren en fysieke 
verbindingen te maken  
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methode

UITGRAVEN

lucht en licht in de ruimte onder het gebouw te trekken.

methode

OPENEN

licht van bovenaf naar het gelijkvloers trekken

Het project kadert in de uitbreiding van het stedelijk weefsel van Beringen-
Mijn. Op de grootste industrieel erfgoedsite van Vlaanderen worden de 
voormalige badzalen ingericht als kleuter- en lagere school met een 
buitenschools opvang.

Het vestigen van deze scholen op de voormalige mijnsite helpt deze opnieuw 
deel te laten uitmaken van het sociaal en economisch weefsel van de stad 
Beringen. De focus ligt op de toeristisch-recreatieve componenten die 
gekoppeld worden aan de stedelijke functies zoals wonen, werken, winkelen 
en onderwijs.

Deze nieuwe school voegt een nieuwe laag toe en creëert synergieën met de 
reeds aanwezige recreatieve en educatieve elementen. Ze geeft bovendien 
een beschermd monument een herbestemming en brengt kinderen en 
jongeren in contact met het historisch erfgoed.

In het ontwerp voor de reconversie van het vestiairegebouw, is het team 
uitgegaan van een maximale expressie van het bestaande gebouw. 
Ruimtelijk en fysiek worden er verbindingen gemaakt binnen het bestaande 
gebouw. Er wordt een intelligent groeiscenario voorgesteld voor zowel de 
school als de buitenaanleg.
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Het terrein, gelegen tussen het toekomstige schoolgebouw, de kolenwasserij 
en het duikcentrum wordt deels ingericht als buitenspeelruimte voor de 
school. De aanwezige sporen en andere inrichtingen worden bewaard. De 
afbakening van de speelruimte is bepaald door het tracé van het nieuwe 
fietspad. Het pad, komende van het centrum van Beringen-Mijn wordt licht 
afgebogen om aansluiting te maken met de overdekte ruimte onder de 
voormalige kolenwasserij. De hoofdtoegang van de school organiseren we 
aan de noordzijde van de site.

De aanleg van de buitenomgeving, de afbakening van het schoolterrein en 
de inplanting van speeltoestellen past binnen het Beeldkwaliteitsplan, 
opgemaakt in opdracht van BE-MINE. 
 
Er werd maximaal ingezet op de versterking van de relaties tussen gebouw 
en omgeving. Een speelse, stimulerende omgeving werd ontworpen zowel in 
de school als in het ‘sporenpark’ dat ingezet wordt als speelplaats.
Bij KABO werd er zo sterk ingezet op ‘levend leren’. De buitenruimte wordt 
hierbij ingericht als creatieve, avontuurlijke speelplaats. Kinderen leren zo 
spelenderwijs planten en dieren ontdekken. 

Het gebouw dat deel uitmaakt van de voormalige mijnsite bezit een enorme 
erfgoedkundige waarde. Het voorstel voor de renovatie voorziet geen 
wijzigingen aan de bestaande gevels. In nauw overleg met het Agentschap 
Onroerend Erfgoed hebben we de inrichting van het buitengebied ontworpen.

Circulatie onder het gebouw voor de kleuterklassenNieuwe toestand interieur
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De voormalig douches werden getransformeerd tot kleedruimtesNieuwe toestand interieur

Leraarskamer past zich perfect  in de 
geleende structuur

Nieuwe toegangstrap onder het bestaande 
gebouw


