
  Topsportschool  Antwerpen
Compagnie O architecten
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Er bestaat geen handleiding voor het ontwerpen van een 
topsportschool. Voor architecten is dat een zegen: zo worden 
ze niet gedwongen om platgetreden paden te bewandelen. 
Voor een school is het vaak een geschenk wanneer architecten 
meedenken om een ‘top’ schoolomgeving from scratch te 
bedenken. Want die bereik je niet via versleten formules, noch 
met louter discipline, maar wel met verbeelding en gelijktijdig, 
een nuchtere geest.

Compagnie O won half 2011 de Open Oproep voor de 
Antwerpse topsportschool. Die staat in de outskirts van Wilrijk. 
De bouwplaats, onderdeel van het gehavende Fort VI en de 
verdedigingsgordel rond Antwerpen, inspireerde ons om het 
complex half tussen de militaire infrastructuur in te graven; 
als een nieuwe pion op het schaakbord van anderssoortige  
gebouwen. (Sowieso fascineert militair erfgoed ons mateloos.)

Het ‘ding’ wordt gevomd door een massieve stealth-achtige 
betonnen sokkel en een vederlichte verdieping – een tintelende, 
glazen kroon van glas. Beide delen refereren naar 2 militaire 
strategieën - bunker en reflectie - die, zo ‘kloeft’ op elkaar 
geplaatst, niets van hun strategisch voordeel behouden maar 
des te intrigerend werken. Als een oxymoron bijvoorbeeld,

In deze sokkel huizen alle sportzalen en –faciliteiten. Op een 
smallere tussenverdieping van deze sokkel bevindt zich de 
kantine, rug aan rug met fitness met wijds uitzicht op de 
omgeving. 
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2.   CONCEPT

De TSS als een ‘machine à exceller’, gemaakt om topsport te 

faciliteren.

MACHINE
De TSS wordt in de eerste plaats gezien als een machine, een 

nauwgezette ruimtelijk vertaling van het specifieke programma van 

eisen. 

De school moet naadloos, swift en snel functioneren, zonder enig 

hapering. De tijd van de studenten ( én trainers,én docenten) is 

gelimiteerd, afgemeten, opgelijst in schema, complex combineer-

baar; van dan tot dan en daar. Efficiënte circulatie tussen school en 

training; kort, rechtlijnig, eenduidig.

Dit programma werd vertaald in een helder organigram.

A EXCELLER
het ontwerp gaat bewust om met dat wat de TSS specifiek maakt. 

Specificiteit legt zich boven het machinale als een extra en onmisbare 

laag in dit ontwerp. 

De blik van een topsporter oscilleert tussen een gezonde portie 

eigenliefde en het bekijken van de andere.

Met het begrip “eigenliefde” bedoelen we dat een topsporter in de 

eerste plaats individueel en constant met het eigen lijf en prestaties 

bezig is. Het zichzelf kennen, tot in de kleinste vezel, het herkennen 

van elk lichaamssignaal, het beheersen van elke spier, elke zenuw 

achter die spier. Deze zelfkennis is uiterst reflexief: ik ga voor dat 

doel. Concentratie en het zich kunnen focussen zijn beide uiting van 

deze basishouding, zelfdiscipline als modus operandi. 

Tegenover deze reflexieve blik staat een communicatief kijken naar de 

andere. De medestudent wordt bekeken als concurrent of voorbeeld, 

uitdaging of verworvenheid. Dit kijken is sociaal, werkt uitdagend 

omdat er verschillen waargenomen worden. Rangordes ontstaan 

en zo tegelijk ook gemeenschap: ‘we zijn in onze focus anders dan 

de anderen buiten deze school’. Dit schept een gemeenschappelijk 

band, perfect complementair met de individuele basisingesteldheid.

Beide houdingen vinden hun uitdrukking in de architectuur van de 

TSS.

 

conceptschema opbouw TSS



De judozaal, ontworpen als een pas de deux van beton en 
hout, kreeg een panoramisch raam, een schietgat, op de oude 
kazematten. Het cassetteplafond geeft een zekere ernst aan de 
ruimte. Technische uitrustingen zijn weggewerkt achter houten 
betimmering en uitnodigende banken zodat medeleerlingen 
het eerste publiek worden van de sporters. Men presteert beter 
wanneer er naar je gekeken wordt.

Een spelersgang, afgewerkt met een schubbige groene 
tegelwand, flankeert de judozaal en vormt de ruggengraad van 
alle sportfaciliteiten. Van hieruit betreedt je de kleedruimten of 
ga je rechtstreeks naar de grote sporthal. 
Op beide uiteinden van deze gang vind je de verticale circulatie-
assen. De spelersgang bereik je via de publieke inkom aan de 
pleinzijde of één van de trappenhuizen.
De grote sportzaal, half ondergronds, beschut door de 
bunkerachtige betonnen wanden, is een introverte, haast 
Spartaanse ‘focusruimte’ voor lichaam en geest. Hier geen 
direct daglicht, alles is gecontroleerd in functie van een 
optimale prestatie van de medaillewinnaars in spe.

De hele sokkel wordt naschools gebruikt als een buursporthal: 
de kantine wordt het café van de plaatselijke badmintonploeg, 
de sportzaal stelt zich open voor seniorengymnastiek. Context-
contrast maar het werkt. De buurt had nood aan een sportzaal 
en het exclusieve van topsport wordt - dankzij een goed 
beheer(s)baar plan - ‘s avonds omgeturnd tot iets inclusiefs 
voor ‘een bende amateurs’.
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LEGENDE GELIJKVLOERS

1. publieksinkom pleinzijde

2. spelersgang

3. Oosterse sportzaal

4. kleedruimten en sanitair

5. grote sportzaal

6. lockerruimte

7. technische ruimte 

8. telescopische tribune

LEGENDE 1st VERDIEPING

10. schoolinkom

11. fitness

12. kantine

13. kiné-ruimten

14. sanitair

15. tribunegang met 

      toegang tot tribune

16. hellend vlak van plein 

      naar schoolinkom

17. terras aan kantine
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grote zaal

grote zaal vanaf tribune-gang op +1



links: spelersgang met zicht op sanitair

onder : spelersgang met zaaldoorzicht



Terwijl de sportzalen zich schuilhouden in de betonnen 
en gewenst bemoste sokkel, breekt het gebouw 
op de verdieping open in een zee van natuurlicht. 
De van daglicht verstoken onderbouw maakt via 
een uitgekiend kleurenpalet een overgang naar de 
bovenbouw, die in het daglicht baadt.
De twee trappenhuizen maken de verbinding tussen 
boven en onder maar barsten zelf open op dit niveau.

De administratie en klassen schikken zich rond een 
patio. Witgetinte ramen werpen er een mistig licht 
op de wandelgang. 

De school-tussen-de-vakwerken is een panopticum, 
elke klas framed een ander stukje erfgoed. Op twee 
plaatsen maakt de schoolse klasomgeving plaats 
voor een open leerlandschap. Topsporters zijn vaak 
op reis waardoor zelfstudie een must is. Dat kan in 
één van deze deze schoollobbies.

open leerlandschap met onthaal +2

deels overluifelde patio met omliggende gang & klassen 
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LEGENDE SCHOOLSCHIJF +2

1. balie / secretariaat

2. administratie

3. leraarskamer

4. open leerlandschap

5. patio met luifel

6. labo

7. brandtrap voor school

LANGSDOORSNEDE DOOR FORT

10. reduit (vol vleermuizen)

11. glacis

12. TSS

13. Paradeplein met luifel

14. voorfront

15. vijvergracht
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TECHNISCHE SNEDE GEVELOPBOUW



Halverwege de bouw van de school werd het de 
opdrachtgever duidelijk dat het toekomstig publiek 
gebouw ook een publieke ruimte nodig had. Het 
ontwerp hiervoor zat mee in ons wedstrijdontwerp 
en op die manier werd de opdracht uitgebreid met 
de herinterpretatie van het Paradeplein.

Historisch gezien zijn Paradepleinen ruime, 
obstructieloze publieke buitenruimten waar militaire 
logistiek georganiseerd werd. Van deze historische 
context blijft in Fort VI niet meer veel over. 
Het ontwerp focust desalniettemin op een duidelijk 
afgelijnde zone tussen school en Frontgebouw: 
het nieuwe plein loopt van gevel tot gevel en alle 
bestaande obstructies werden verwijderd. We zijn 
gestart van een schone lei.

Om de vlak- en breedtewerking van het plein te 
versterken, werd geopteerd de functionele en 
organisatorische vereisten in één beweging op te 
lossen door middel van een licht verhoogde berm in 
het midden van de verharde zone. 
Zoals de Spina van een Romeins circus induceert 
de functionele berm een bepaalde beweging en 
definieert ze als zwaartepunt de ruimte errond. 
De buurt beschouwt dit plein als een buurtplein: 
er worden bijeenkomsten georganiseerd, de 
jeugdbewegingen gebruiken het in het weekend en 
de oudere scholieren hangen er wat rond. 
De enigen die steeds weer moeten overtuigd 
worden van het belang van een publieke ruimte 
zijn de leerkrachten die deze plek liever als parking 
gebruiken.  

Paradeplein met centrale berm en publieksinkom TSS

sokkel met geïnduceerde bemossing + schoolschijf



COLOFON TOPSPORTSCHOOL ANTWERPEN

Adres: 
Fort VI / Edegemsesteenweg 100 te 2610 Wilrijk

Omschrijving project:
Opdracht via de selectieprocedure Open Oproep van Vlaams Bouwmeester voor een 

nieuwe Topsportschool volgens de passiefbouwstandaard, in Fort VI te wilrijk met 
inbegrip van de omgevingswerken en de heraanleg van het Paradeplein.

Bouwkost:
(excl. erelonen, btw): 9.135.738,59 euro (school) + 454.867,45 euro (plein).

Start ontwerp/studie: 02/2011 (onderbreking door wijziging in PvE)
Stedenbouwkundige vergunning: 13/12/2013

Start der werken: 05/02/2014
Einde der werken (voorlopige oplevering): 01/09/2016

E-peil: 55
K-waarde: 22

passiefbouwstandaard

BOUWHEER/OPDRACHTGEVER
AG Vespa - Generaal Lemanstraat 55 bus 4, B-2018 Antwerpen

ONTWERPTEAM
Architecten / hoofd van Ontwerpteam : Compagnie O architecten - Gent

Ingenieur Stabiliteit : UTIL structuurstudies - Brussel
Ingenieur HVAC / duurzaamheid : ABETEC ingenieurs - Dendermonde
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