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Nieuwe campus voor de technisch sociale opleiding op middelbaar niveau. 
Het betreft een renovatie met integratie van een bestaand schoolgebouw in de 
nieuwbouw. De nieuwbouw in een uitbreiding voor VTI die verhuizen naar deze 
campus en de site op het Groenplein verlaten.
a2o begeleidde het traject waarbij de onderwijsactiviteiten van het VTI de 
binnenstad verlieten en verhuisden naar de nieuwe campus op de terreinen van 
het Technisch instituut Heilig Hart in de stationsomgeving. Door deze complexe 
beweging en de verschillende actoren die betrokken zijn bij dit project is een 
bijzondere aandacht voor fasering en timing vereist. Centraal in het ontwerp staat 
de ruimtelijke beleving van de leerlingen en het onderwijzend personeel. Het  
creëren van een optimaal klimaat waarin kennisoverdracht kan georganiseerd 
worden en bewerkstelligd worden is het uitgangspunt. 
Wij vinden dit een sterk voorbeeld van stedelijke duurzaamheid.

Zicht  op de nieuwe campus op de terreinen van het Technisch instituut Heilig Hart in de stationsomgeving
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Onderwijs staat in het midden van maatschappelijke veranderingen die 
extra inspanningen vragen van leerlingen, leerkrachten, directie en ouders. 
Ook als ontwerpers stellen we ons de vraag hoe schoolgebouwen kunnen 
inspelen op veranderende vormen van onderwijs. We zijn er ons van bewust 
dat iets aanleren in de 21e eeuw niet meer het exclusieve domein is van 
kennisinstellingen, maar plaats vindt altijd en overal, en tegelijkertijd. Deze 
gedachte maakt het idee van een sociaal-technische campus, die de ambitie 
heeft om veel meer te zijn dan een school alleen, uiterst actueel.

OORSPRONKELIJKE SITUATIE

De oorspronkelijke site van de technische school VTI in het centrum 
van Hasselt kwam onder druk te staan. Er werd beslist om een nieuwe 
technische school te bouwen op de terreinen van het Technisch instituut 
Heilig Hart, op de plek waar de spoorinfrastructuur en de ring rond Hasselt 
elkaar kruisen. 
Deze scholencampus wordt gerealiseerd als deel van het project Scholen 
van Morgen, een inhaalbeweging voor scholenbouw in Vlaanderen.

De inzet is een nieuwe, sterke sociaal-technische campus. In de nieuwe 
schoolgebouwen zullen uiteenlopende functies voorzien worden.  Zowel 
onderwijsactiviteiten als sociale functies zullen er hun plaats vinden. 

Waarom werd de site in de binnenstad verlaten? De structuur van de 
gebouwen, een amalgaam van sterk verouderde mono functionele gebouwen, 
was als school van de 21e eeuw niet langer bruikbaar. Bovendien waren 
er grote uitdagingen naar mobiliteit en werd er gezocht naar manieren 
om het stadscentrum ook buiten schooluren te verlevendigen. Door de 
school te verhuizen naar een site in de stationsbuurt werd zowel het 
mobiliteitsvraagstuk als de herbestemming van dit deel van de binnenstad 
aangepakt.

Door, 10 jaar geleden vanaf de eerste verkennende gesprekken, de rol van 
ruimtelijk regisseur te hebben kunnen opnemen waren we in staat om op 
niveau van de stad mee te denken om tot een integraal duurzame oplossing 
te komen voor beide sites. 

De oorspronkelijke site in het centrum van de Hasseltse binnenstad

gebouwde omgeving

gebouwen VTI
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EEN NIEUWE SOCIAAL-TECHNISCHE CAMPUS VOOR HASSELT

De nieuwe campus past zich in het Masterplan van West 8 voor de 
stationsomgeving. De campus zal een ruimtelijk eindpunt vormen van de 
groene boulevard die voorzien werd in het masterplan. Dit eindpunt wordt 
vorm gegeven door een langgerekte publieke ruimte tussen de het nieuwe 
schoolgebouw en de bestaande gebouwen van het Technisch instituut Heilig 
Hart. Deze as wordt versterkt door luifels aan beide zijden en ruimtelijk 
beëindigd door een grote trappenpartij. Hier kunnen de scholieren hangen, 
spelen en zelfs lessen volgen.

Parallelle assen Push & pull

Gesloten gevelsOpen gevels
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Het nieuwe schoolgebouw is opgevat als drie dwarse, parallelle blokken, 
geënt op een langs-as. Ze bieden plaats aan leslokalen voor de diverse 
opleidingen, een open leercentrum, kapsalon, sportaccommodatie, hout- en 
bouwateliers en administratieve en ontspanningsruimtes. De opdeling in drie 
dwarse volumes, verbonden door een transparante langs-as zorgt ervoor dat 
het gebouw van ±14.000m² nooit als een massief geheel wordt ervaren. De 
volledig beglaasde en zelfs volledig open centrale trappenhallen versterken 
dit ruimtelijk uitgangspunt.

Schakeling volumes langsheen de centrale as



STADSCAMPUS HAST HASSELT

a2o

De vleugel die het dichtst bij het centrum van de stad ligt, staat open voor de 
meer sociale functies zoals het kapsalon en de ontspanningsruimtes. Deze 
kunnen ook buiten de schooluren gebruikt worden.
Meer belastende activiteiten zoals de opleidingen en workshops in de 
hout- en bouwateliers worden aan de meest westelijke zijde van de campus 
georganiseerd.

Centraal in het ontwerp staat de ruimtelijke beleving van de leerlingen en 
het onderwijzend personeel. Het  creëren van een optimaal klimaat waarin 
kennisoverdracht kan georganiseerd worden en bewerkstelligd worden is het 
uitgangspunt. 

De integrale gelijkvloerse verdieping is zo transparant mogelijk opgevat, 
zodat alle zones op de site in relatie blijven met elkaar en vanop elke plek 
het overzicht behouden blijft. 

Op de ongemakken van deze moeilijke, langs de spoorinfrastructuur gelegen 
site, wordt handig ingespeeld door een aangepaste gevelopbouw.  Om 
akoestische redenen wordt de gevel aan de kant van de spoorweg sterk 
gesloten gehouden. De gesloten vlakken in metselwerk staan in contrast met 
de opengewerkte gevels naar de speelplaats en sportvelden toe die de open 
en groene ruimtes vormen tussen en onder de gebouwen op de campus.

Sociale functies op het gelijkvloers met maximale transparantie
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Zicht vanaf speelplaats op centrale open trappenhal
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DUURZAAMHEID IN BREEDSTE ZIN

a2o benadert een maatschappelijke uitdaging zoals bijvoorbeeld 
duurzaamheid niet op een enge manier waar dit herleid wordt tot een louter 
ecologisch vraagstuk waar dan een technologische antwoord op gegeven 
wordt. 
Natuurlijk zal de snelheid waarmee de planeet onder druk komt te staan ook 
bepalen hoe ons beroep evolueert. De nadruk zal meer dan ooit liggen op die 
maatschappelijke aspecten die de overleving verzekeren. 
Onder sociale duurzaamheid verstaan we een stabiele democratische 
samenleving waar voor iedereen een toekomst is. Geen uitsluiting 
of ongelijkheid, voldoende interessante werkgelegenheid, veel 
ontplooiingskansen, geen zorgen meer over primaire behoeften als gezond 
wonen. Wie in een duurzame sociale context leeft, oefent vanzelfsprekend 
minder druk op zijn of haar omgeving uit. 
De omgeving wordt niet meer éénzijdig geëxploiteerd, of ‘opgebruikt’. Je leeft 
in evenwicht met je omgeving. 
De stad is het biotoop van de mens geworden. De zorg voor de stad is dan 
ook van uitzonderlijk groot belang om in sociaal–ecologisch evenwicht 
te wonen en te leven. Bovendien is bouwen aan een zorgzame stad recht 
evenredig met bouwen aan een cultureel rijke omgeving. Dit uit zich in de 
kwaliteit van de openbare ruimten (pleinen en straten), de uitrusting van 
de stad, de verankering aan de grote netwerken, zorg voor groene ruimte in 
de stad, en goede architectuur. Er is dus een onlosmakelijk verband tussen 
ecologische en culturele  duurzaamheid. 
Een cultureel waardevolle houding is duurzaam op zich. Hoe respectvol ga 

Zicht centrale as met monumentale trap / tribune  als eindpunt
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je om met de omgeving? Hoe zorgzaam is de houding waarmee je handelt? 
Het is alsof je luistert naar wat een plek te vertellen heeft, naar de erfenis 
ervan. Dit is zelden nostalgisch maar bijna altijd structureel. Na afloop van 
dit destillatieproces hou je het duurzame residu over, dat wat de tand des 
tijds weerstaat. Structuren zijn geladen met scenografie en betekenis. Ze 
zijn expressief en vormgevoelig. 
Niet het zoeken naar méérwaarde in de materiële zin, maar het zoeken naar 
waarde in de vorm van een nieuwe evenwicht is de opdracht van vandaag. 
Wie op Wikipedia het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ opzoekt, krijgt de 

Duurzaamheidmseter toegepast op project Stadscampus Hast Hasselt

volgende definitie: “Het respecteren van onze ‘gebruiksruimte’ 
betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven 
maken”. Architectuur heeft volgens ons ook een geweten. Gewetensvol 
handelen getuigt van respect, van gepastheid. Een welkome benadering van 
hedendaagse architectuur is er dan ook één die: 
– de non-plekken in onze steden omzet in strategische projecten. 
– de ontbrekende schakels (missing links) in onze stad herstelt. 
– structurele oplossingen zoekt om wonen en werken beter te koppelen en 
hybride omgevingen te stimuleren. 
– zuinig omspringt met de middelen (materiaal en energie). 
– een participatief gedrag vertoont (belevingsvol), zich niet met de rug naar 
de buurtbewoners keert. 
Architectuur die een authentiek karakter heeft door vandaag te denken voor 
morgen, is architectuur die handelt met respect voor licht en lucht, groen 
en water (ecologie), voor privacy (identiteit), en voor toegankelijkheid sensu 
lato. Zo werken we aan culturele duurzaamheid die onmiddellijk resultaten 
oplevert op sociaal en ecologisch vlak.
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Het uitzonderlijk innovatieve en duurzame karakter zit hem in de 
herlocalisering van de school.  De oorspronkelijke school maakt plaats voor  
een duurzaam stadsinbreidingsproject met een sociale en demografische 
mix, hybride programma, groen en leven in de stad.
De nieuwe locatie van de school in de stationsomgeving geeft bijzondere 
opportuniteiten qua inplanting en mobiliteit. Ook het gedeelde gebruik 
van infrastructuur en toevoeging van sociale functies geven de buurt een 
vernieuwde dynamiek. 

Toegang leerlingen

De leegstaande loodsen van de naburige staalhandel worden tijdelijk herbestemd als  ateliers voor de opleiding Bouw
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PROJECTREGIE

Wij zijn niet de solitaire architect die voor ieder vraagstuk een antwoord 
heeft. De Renaissance-architect is niet meer. Daarom werken wij in teams 
met verschillende specialismen (zowel intern als extern) aan onze projecten. 
Onze SPOC is hierdoor niet enkel een aanspreekpunt voor alle partners in het 
proces, maar ook een projectregisseur. 

a2o begeleidde het traject waarbij de onderwijsactiviteiten van het VTI de 
binnenstad verlieten en verhuisden naar de nieuwe campus op de terreinen 
van het Technisch instituut Heilig Hart in de stationsomgeving. Door deze 
complexe beweging en de verschillende actoren die betrokken zijn bij dit 
project is een bijzondere aandacht voor fasering en timing vereist. 
 
Beiden projecten werden begeleid en gebouwd door a2o.

De flexibele ruimtes op het gelijkvloers  worden ook door derden gebruikt 
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