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De oudste vleugel van de school dateert van 1913.
De oorspronkelijke gevel bleef bewaard en de
opvallende opschriften werden in ere hersteld.
Ook de witte kozijnen verwijzen naar het
schoolverleden, al tellen de ramen wel minder
verdelingen dan vroeger. Die openheid komt
de lichtinval ten goede.
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Bij de term ‘sociale huisvesting’ doemt allang niet meer het
beeld op van een grijze probleemgezinnenwijk. Dat blijkt ook
hier, in het West-Vlaamse Izegem, waar een 100 jaar oude
school een schitterend tweede leven kreeg.

TEKST: JAN DE VOS. FOTO’S: TIM VAN DE VELDE. MET DANK AAN ‘T CASTEELKEN
(WWW.CASTEELKEN.BE) VOOR DE STYLING. ‘T CASTEELKEN VERDEELT O.M. HAY,
DESALTO, VITRA, FATBOY EN NORMANN COPENHAGEN.
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De helft van de oppervlakte van
de units wordt ingenomen door
de leefruimte, die hier op haar
beurt onderverdeeld wordt in
een zithoek (links) en een
eethoek (rechts). Achter de
glazen wand, van links naar
rechts: de slaapkamer,
de berging (met daarachter de
badkamer) en de keuken. De
hanglampen werden
symmetrisch opgehangen en
geven de ruimte mee structuur.

“Dankzij de glazen wanden bleef
het oorspronkelijke concept van
de klaslokalen voelbaar en zichtbaar”
30
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DEZE PAGINA: in het
onderste deel van de wand
tussen de leefruimte en de
slaapkamer zit reliëfglas.
Dat verzekert de privacy
zonder de lichtinval te
belemmeren. HIERNAAST:
uitzicht op de zithoek
vanuit de eethoek. Mooi
kleurenspel: de tinten van
de zitbank en de kussens
sluiten aan bij die van de
vloertegels van het
Portugese Topcer, terwijl
de knalrode fauteuil er net
fel mee contrasteert.

“Dit is een woongemeenschap
op mensenmaat en dat moet
vooral zo blijven”
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“Je kunt zo’n woning op tal van
manieren inrichten, maar ook
hier geldt: less is more!”

De Heilig Hartschool werd in
verschillende fases gebouwd - de ene
vleugel dateert van 1913, de andere van
1927 - en kan bogen op een rijk gevulde
geschiedenis. Toen de school in 2007
verhuisde, kwam het gebouw in handen
van de Izegemse Bouwmaatschappij, die
architect Lieven Dejaeghere opdroeg om
er betaalbare huurwoningen voor minder
kapitaalkrachtige doelgroepen van te
maken. “De twee hoofdvleugels werden
gestript en gerestaureerd en bieden nu
plaats aan 17 units voor één of twee
bewoners”, zegt Dejaeghere. “Aan het
eind van de ene vleugel, die wat korter
was dan de andere, kwamen ook nog
5 ruimere gezinswoningen. De vroegere
speelplaats werd deels omgevormd tot
groene ruimte met o.m. een waterbekken,
schuine bermen en 16 jonge notenbomen.
Ook niet-bewoners zijn welkom. Op
warme zomerdagen kun je hier trouwens
heerlijk zonnekloppen.”

OP MENSENMAAT
Wie op de site arriveert, wordt meteen
getroffen door de gerestaureerde
opschriften boven de twee
toegangspoorten: ‘Verdraagt, maakt
anderen blij en dient’ aan de ene kant en
‘Eendracht maakt macht. Rust roest.
Arbeid adelt. Kunst veredelt’ aan de
andere. “De authentieke uitstraling van
de school moest absoluut bewaard
blijven”, vertelt Lieven Dejaeghere.
“Daarom werd elk voormalig klaslokaal
herbestemd tot één woonunit. En net
zoals de klassen destijds per twee toegang
boden tot de speelplaats, is er ook nu één
doorgang naar de binnenplaats per twee
units. We hadden bij de verbouwing een
bouwlaag kunnen toevoegen - het gebouw
was niet beschermd door Monumentenzorg
- maar dat deden we uit respect voor het
verleden bewust niet. Trouwens, dan
waren er waarschijnlijk iets te veel mensen
op de site komen wonen. Dit is een
woongemeenschap op mensenmaat en dat
moet vooral zo blijven.”

SERREBOUWER
De 17 units zijn allemaal op dezelfde
manier ingedeeld: de leefruimte - vaak
opgesplitst in een eethoek aan de ene
kant en een zithoek aan de andere -
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neemt de helft van de ruimte in beslag, de
andere helft wordt ingenomen door de
slaapkamer, de badkamer, de keuken en
de berging. Een unit is slechts 70 m2
groot, maar toch is de sfeer niet
verstikkend of beklemmend. “Dat
komt omdat we bewust niet geopteerd
hebben voor de gebruikelijke gipsen
tussenwanden”, legt de architect uit.
“Een serrebouwer vervaardigde en
installeerde kamerhoge glaspartijen, die
de respectievelijke functies niet alleen
visueel afbakenen, maar er ook voor
zorgen dat het oorspronkelijke concept
van het klaslokaal voelbaar en zichtbaar
bleef. Het deel met de slaapkamer en
badkamer werd van troebele beglazing
voorzien voor meer privacy, de keuken
kreeg een transparante wand. Door al dat
glas is ook de lichtinval optimaal.”

TIJDLOOS GEHEEL
De gerenoveerde Heilig Hartschool is een
mooi voorbeeld van hoe heden en
verleden tot een tijdloos geheel kunnen
versmelten. “Daar ben ik tijdens de
renovatie, die zowat anderhalf jaar in
beslag nam, ook heel erg mee bezig
geweest”, zegt Lieven Dejaeghere. “Zo
werden de daken opnieuw aangelegd,
maar wel met dezelfde pannen als de
originele. Hetzelfde voor de vloeren:
oorspronkelijk lagen er in de klassen
kleurrijke mozaieksteentjes, maar die
waren niet meer bruikbaar en moesten
uitgebroken worden. We hebben ze echter
wel vervangen door tegels die duidelijk
naar het schoolverleden verwijzen. Met de
keuze van het meubilair en de accessoires
had ik weinig te maken, want het is
natuurlijk de bedoeling dat de huurders
hun woning inrichten zoals ze dat willen.
Ik stel met plezier vast dat ze dat ook
daadwerkelijk doen, al vind ik zelf wel dat
de units het best tot hun recht komen als
je ze niet te vol stouwt. Ook in dit geval
geldt: less is more!”
www.lievendejaeghere.be

HIERNAAST: dankzij de
glazen wanden dringt
het daglicht door tot in
de slaapkamer. In de
berging, die ook dienst
doet als technische
ruimte, werden de
nutsleidingen niet
ingewerkt in de vloer of
de wanden, maar zitten
ze ‘verpakt ‘ in aluminium
buizen. Dat zorgt niet
alleen voor een grafisch,
maar ook voor een
industrieel accent.
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“Door al dat glas is
de lichtinval optimaal”

DEZE PAGINA: in de eethoek, die uitkijkt op het
binnenplein, valt het daglicht rijkelijk binnen. HIERNAAST:
mede doordat de wand tussen de keuken en de
leefruimte van transparant glas is, zijn beide ruimtes
visueel met elkaar verbonden. De kasten en het aanrecht
werden door Lieven Dejaeghere ze lf ontworpen en
vervolgens op maat gemaakt. De oranje band geeft het
geheel een warme uitstraling.
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DEZE PAGINA: de voormalige Heilig Hartschool, met rechts de vleugel uit 1913 (achteraan aangevuld met
5 gezinswoningen) en links die uit 1927. Er tussenin ligt een groene zone met o.m. een waterpartij met
stapstenen. HIERNAAST: de berging kan ook dienst doen als fietsenstalling.

“Op warme zomerdagen is
het hier heerlijk zonnekloppen!”
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“De vloertegels zijn gloednieuw,
maar verwijzen naar het
schoolverleden van het gebouw”

DEZE PAGINA: de toegangsdeur geeft uit op een gang die naar de binnenplaats leidt. HIERNAAST:
de badkamer met douche is via een schuifdeur toegankelijk vanuit de slaapkamer. Ook hier zorgt de
tegelvloer voor continuïteit tussen de verschillende ruimtes.
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