
”Geschakelde herkenbare paviljoens uitkijkend over een groene dorpsbrink” 

Foto’s net voor oplevering, nog niet optimaal, niet helemaal gereed 



 

 

  

 

”Elke gebruiker heeft z’n eigen herkenbare paviljoen”     

 



”nieuwe norm voor publieke voorziening in dorp, transparant, met duurzame materialen en installaties 

SITUATIE :IN HET HART VAN HET DORP AAN CENTRALE MULTI-PLEIN UITKIJKEND OVER SPORTVELDEN 

VIER GESCHAKELDE PAVILJOENS: HET CENTRUMPAVILJOEN, DE 2 SCHOLEN EN DE  KINDEROPVANG, 

Een open en uitnodigend gebouw, midden in het dorp! 
Midden in Ursem ligt een grote groene ruimte met sportvoorzieningen en een groot plein voor markten en festivitei-
ten! Aan deze ruimte ligt de Brede School Ursem, een levendig gebouw met voor het dorp belangrijke voorzienin-
gen : twee scholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang, een bibliotheek, ateliers en een grote zaal met podium. Het 
nieuwe gebouw is open en uitnodigend.  
 

Nieuwe norm publieke voorziening in dorpen: 
Dorpen hebben te maken met leegloop,en zijn op zoek naar gebouwen en landschap, die het dorp nieuwe aantrek-
kingskracht geven: hier gebeurt dat door een mooi nieuw dorpscentrum met prachtige voorzieningen, aan een fraaie 
stedenbouwkundige ruimte midden in het dorp, met sportvelden, een groot festiviteitenplein en allerlei nieuwe speel-
pleinen met bijzondere speelvoorzieningen. Mooi vormgeven op een dorpse schaal, transparant en open. 
 

Situatie 
De situering sluit aan op de orthogonale structuur van de sportvelden, sloten en paden. De nieuwe brede school 
vormt hierin een compositie van rechthoekige paviljoens, die net als sportpaviljoens aansluiten en uitkijken over de 
velden en speelterreinen. De paviljoens vormen samen een eenheid, waarin de afzonderlijke onderdelen, zoals de 
scholen en kinderopvang, duidelijk herkenbaar zijn. 
 

Een brede school als een kleine stad 
Het gebouw oogt daardoor als een kleine stad met straten en pleinen, die de verschillende  onderdelen met elkaar 
verbinden, met centraal daarin de aula, als hart van de brede school.  In het centrale paviljoen, waar alles samen-
komt liggen alle gezamenlijke voorzieningen rond dit hart: de jeugdbibliotheek, een toneel- en dramaruimte, een 
speellokaal, een atelier, de centrale keuken met koffiebar, en een informatiebalie van de beheerder. 
 

Vormgeving  
Door de onderverdeling in verschillende volumes, ontstaat er een luchtig gebouw, dat goed aansluit op de dorpse 
schaal. Elk volume heeft binnen z’n eigen karakter en kleuren gekregen, terwijl zij samen toch een geheel vormen. 
De sfeer is luchtig, transparant, en paviljoenachtig.  Het opent zich naar de omgeving, maakt gebruik van passieve 
zonne-energie, terwijl ruime overstekken, en luifels het gebouw beschermen tegen de zon in de zomer. 
Bijzondere  transparante architectuur:  
De onderverdeling in herkenbare en zeer transparante paviljoens, die zich richten op deze prachtige groene ruimte 
in het hart van het dorp, maken het gebouw uitnodigend, maar geeft ook alle ruimten binnen uitzicht op en toegang 
tot deze mooie buitenruimte. Daardoor is het een gebouw , waarbij binnen- en buitenruimten overal in elkaar overlo-
pen en van elkaar kunnen profiteren. Ruime luifels begeleiden deze overgang van binnen naar buiten en geven ook 
beschutting  tegen regen en zon 
 

Materialen 
Kaders en luifels hebben een warme binnenkant van hout, in aansluiting op het interieur. De buitenkanten zijn 
steenachtig, van vezelbeton, stootvast en onderhoudsarm. De glazen invullingen bestaan uit vliesgevels van alumi-
nium, aangevuld met hout (duurzaam Accoya-hout), waardoor toch een warme sfeer ontstaat. 
Duurzame, robuuste, onderhoudsarme materialen : 
Zwaar geïsoleerde houtskeletwanden bekleed met robuuste, duurzame betonpanelen, vliesgevels van extra geïso-
leerde aluminiumprofielen met glazen invullingen van zonwerend , gelaagd HR++ glas met houten elementen van 
onderhoudsvrij Accoya-hout, zorgen ervoor dat deze transparantie op juiste plaatsen zorgt voor uitzicht in combina-
tie met passieve zonne-energie. Het leidt ondanks de transparantie tot een zeer duurzaam gebouw! 

Een zeer duurzame en frisse school! 
De Brede School Ursem is een zeer duurzaam en energiezuinig gebouw.  
De duurzaamheid, die is  berekend met  de GPR-gebouw scoort zeer hoog 
met een 8,6.  
Deze score is bereikt via een groot aantal maatregelen, bv.: verwarming + 
koeling via een nieuw innovatief type klimaatplafonds en warmtepompen, door 
CO2 gestuurde ventilatie, door sedumdaken voor waterberging en koeling (de 
daken waarop uitgekeken wordt vanuit de klaslokalen) en een aanzienlijke 
eigen energie-opwekking via  PV cellen op de allerhoogste daken die zorgt dat 
het gebouw een aantal perioden per jaar energie-neutraal kan functioneren.  

Cursief aangegeven  in tekst enkele thema’s ARC 14 



”De sfeer is warm, paviljoenachtig en transparant...” 

 Beeld vanuit het zuid-oosten met het centrumpaviljoen met de hoofdentree en daarachter het paviljoen van de Bavoschool. 

 Beeld van de beschermende rug aan de Noordkant, voor privacy omwonenden  Beeld vanuit het zuid-westen, het paviljoen van de Bavoschool  Beeld vanuit het zuid-oosten, het centrumpaviljoen met de hoofdentree, daarachter de Bavo 



 Beeld vanuit het oosten met het paviljoen van de kinderopvang en het natuurlijk spelen 

 Beeld  frontaal  voorgevel vanuit Zuid-oosten 

”…..door onderverdeling ontstaat een luchtig gebouw, passend bij de dorpse sfeer” 

 Beeld vanuit het zuiden met het paviljoen van de onderbouw van de Bavoschool 

 Beeld van de beschermende rug aan de Noordkant en de Bavoschool aan de westzijde 



”in het centrale paviljoen liggen alle voorzieningen rond het de aula, het hart van de brede school” 

 



 

”…….de centrale aula als hart van de brede school” 



 

”…….verzorgd en mee ontworpen interieur” 
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