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Biographies
Hong Wan Chan
is a research assistant in the
Department of Architecture and
Urban Planning of the Faculty
of Architecture and Engineering
of Ghent University.
Aslı Çiçek
obtained her master’s degree
from the architecture and design
department of the Academy
of Fine Arts in Munich in
2004. She settled in Belgium
to work for Gigantes Zenghelis
Architects (2005–2007) and
Robbrecht en Daem architecten
(2007–2014). She founded her
own practice in 2014, focusing
on exhibition architecture.
She currently runs the master
graduation studio Narrative
Space and Materiality at
Campus Sint Lucas, Brussels.
Joeri De Bruyn
studied philosophy in
Antwerp and Leuven. From
2001 to 2008 he was an
editor at a+. He then founded
Public Space, a publishing
and production house for
publications, exhibitions and
interdisciplinary research on
city, landscape and society.

Michiel De Cleene
is an architectural photographer
with an interest in landscape.
The recurring theme in his
work is an investigation into the
functioning of documentary
with a focus on the processes
of limitation, conditioning and
authentication. Since 2015 he
has worked on the long-term
projects Reference Guide and
Documenting Objects as a
researcher at kask School of
Arts, where he is a founding
member of the School of
Speculative Documentary.
Caroline Goossens
Is a free-lance author and editor.
She teaches interior design at
luca School of Arts in Ghent
and Brussels.
Maarten Liefooghe
is an architecture historian/
theorist who publishes about
contemporary intersections
between the visual arts,
architecture, museology and
preservation. He trained as an
architect at Ghent University
and tu Berlin. In 2013 he
obtained a PhD in Architectural
History and Theory at Ghent
University with a thesis titled
‘The Monographic Factor:
Theoretical and Architectural
Aspects of Single-Artist
Museums’.

Véronique Patteeuw
is associate professor at the
École nationale supérieure d'architecture et de paysage Lille
and editor of Oase. Her research
focuses on the theory and history of architectural publications
in relation to the history of the
postmodern. She is a visiting
professor at KULeuven since
2019, where she teaches ‘Theory
and Discourse’.
Chloë Raemdonck
has been a project architect at
the Ghent Urban Development
Company (sogent) since 2017.
Since 2010 she has been working
as an architectural engineer in
the field of conversion and restoration of protected heritage,
with a particular interest in the
energy issue of these buildings.
Bart Tritsmans
is head of exhibitions at the
Flem ish Architecture Institute. He studied history and
journalism at the universities of
Antwerp and Leuven. He taught
at the University of Antwerp
from 2008 to 2015 and obtained
a PhD in history (University of
Antwerp) and engineering (Free
University of Brussels) in 2014
with a study on the historical
evolution of urban green spaces.

Pieter T’Jonck
is an architect. He writes on
architecture, the visual arts and
the performing arts for several
Belgian and foreign newspapers
and magazines, and has also
written several books. He works
for Klara Radio and is a former
editor-in-chief of a+.
Gitte Van den Bergh
obtained a master’s
degree in Dutch-language
cinematographic, theatrical
and literary arts in 2011. In 2015
she obtained a master’s degree
in architecture and cinema as
an architect at the University
of Antwerp. She has worked at
re-st since 2016. Until 2018 she
was a member of the editorial
board of a+.
Cécile Vandernoot
is an architect, visual artist
and journalist specializing in
the field of architecture. She is
interested in the space of the
city and the landscape as the
space of the page. Since 2011
she has taught at the Faculty of
Architecture loci of ucl on the
sites of Brussels and Tournai.
Guillaume Vanneste
is an architectural engineer,
teacher and researcher at the
Faculty of Architecture loci
of ucl (Louvain-la-Neuve). He
has collaborated with Aeby &
Perneger and Studio Secchi
Viganò, and is a partner in
the firm vvv architects. He
teaches and researches on urban
planning in diffuse areas.
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Tussen de drukke Lambertmontlaan en Helmetse- EN Between the busy Boulevard Lambermont and
steenweg in Schaarbeek ligt een driehoekig bouwChaussée d'Helmet in Schaarbeek lies a triangublok tussen statige herenwoningen. Een muzieklar city block between stately town houses. A music
school en twee onbebouwde kavels grenzen aan een
school and two undeveloped plots border a green
groene tuin. De ambitie van het Gemeenschapsongarden. The ambition of the Flemish Community
derwijs om er een kleuter- en lagere school te reaEducation to create a kindergarten and primary
liseren, vertaalde zich in 2012 in een Open Oproep.
school on the site was translated into an Open Call
Havana vertaalde de condities van de wedstrijd naar
in 2012. Havana then translated the conditions of
twee compacte volumes en een doorwaadbaar binthe competition into two compact volumes and an
nengebied, en creëert zo een groene campus in hartje
open inner area, creating a green campus in the
Brussel.
heart of Brussels.
Véronique Patteeuw – Foto’s Stijn Bollaert

↓
Ornaments,
thresholds and
awnings keep direct
sunlight out of the
classroom and lend
the buildings a
certain horizontality.

↘
In the design for the
school, the interior
garden forms a first
gradient. Havana
rebuilt the historical
garden walls –
repositioning

and lower them at
time – in order to
make visual contact
possible and to
break psychological
borders.
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Havana, Muziekladder, Schaerbeek

Een school is altijd een gradiënt van ruimtes: van het klaslokaal tot de eetzaal, van de lerarenkamer tot de speelplaats,
van de schoolgemeenschap tot de buurt. In het ontwerp
van Havana voor de Schaarbeekse school De Muziekladder
vormt de binnentuin een eerste gradiënt. Het Gentse bureau
bouwde de historische tuinmuren herop – soms verplaatst
en soms verlaagd om visueel contact mogelijk te maken en
psychologische grenzen aan te reiken. Een pad verbindt de
kleuter- en lagere school, biedt toegang tot een fietsenstalling en verstevigt de relatie met de bestaande muziekschool.
Het binnengebied heeft ook pedagogische waarde. Grenzend aan de speelplaatsen, biedt het ruimte voor een leertuin, een experimenteertuin en een boomgaard. De tuin zou
na de schooluren perfect kunnen fungeren als ademruimte
voor vele van de krappe sociale woningen in de buurt, maar
de eerder gegoede buren hielden dat plan vooralsnog tegen.
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Havana werkt de gradiënt van ruimtes ook uit in de twee
schoolgebouwen. Die zijn ontworpen als een stapeling van
typische verdiepingen binnen een maximale enveloppe. Het
ontwerp stelt het archetype van de klasmaat niet in vraag,
maar vat het wel flexibel op om de maatvoering van de gang
op te vangen, die de basis is voor het hele ontwerp. De gang,
verkort en versneden tot kruis, biedt toegang tot vier klaslokalen in de hoeken van het kruis. Tussen de klassen in bevinden
zich trappen en liften, maar ook handige doorsteekjes tussen
twee lokalen, een noodsanitair en een berging.
Via de traphallen dringt natuurlijk zonlicht diep in het
systeem door. Elke verdieping is gelijkaardig maar toch
weer een beetje anders, en de vele uitzonderingen op de
regel zorgen voor een dynamisch geheel. Een unit is ontdubbeld, een muur is weggehaald om er een lerarenkamer,
keuken, directeurskantoor en zorgklassen in onder te brengen. Op de eerste verdieping zijn twee klassen een eetzaal
geworden, en op de benedenverdieping zijn ze dan weer
omgeturnd tot polyvalente ruimte. Met haar tribune biedt
die trouwens een elegante oplossing voor het hoogteverschil tussen de straat en het binnengebied. Onder het dak
maakt een dubbelhoge zolderkamer het compacte systeem
af met een genereuze ruimte voor muzikale opvoeding en
andersoortige pedagogie.
Havana paste eenzelfde compact systeemdenken toe in
het gebouw van de kleuterschool; alweer brengen de uitzonderingen een zekere dynamiek in het geheel. De aanpak
van het Gentse bureau resulteerde ook in gelede gevels die
hoge en lage ramen combineren met technieken en berging.
Ornamenten, dorpels en luifels houden rechtstreeks zonlicht
uit de klas en verlenen de gebouwen een zekere horizontaliteit. Ze passen naadloos in de straat die, getekend door
de loggia’s van de herenwoningen eromheen, historisch een
spel van in- en uitspringen kent.
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Havana
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Muziekladder, Schaerbeek
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↖
The primary school
building, with its
main entrance on
Jan Blockxstraat.
Each floor is similar,
but also a bit
different, and the
many exceptions
to the rule ensure a
dynamic whole.

10m
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Havana, Muziekladder, Schaerbeek
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Havana’s ontwerp voor De Muziekladder is halsstarrig
intelligent. Het is geen sinecure om het omvangrijke programma in te passen in de beperkte stedenbouwkundige enveloppe. Bovendien is het allesbehalve evident om een grote
radicaliteit in het plan te vrijwaren én te beantwoorden aan

alle randvoorwaarden. Compactheid en doorwaadbaarheid,
pedagogie en muzikale opvoeding, systeem en alternatieve
ruimte: heel wat tegenstellingen komen tot hun recht binnen
deze groene campus.

Floor 1

0

↗
The kindergarten
with its entrance
on Chaussée
d'Helmet, with the
same compact way
of thinking as the
primary school.

Architect

Havana architectuur

Website

havana.be

Official project name

De Muziekladder

Location

Schaerbeek

2

5M

Floor 0
0

2

5M

0

Programme

A primary school and a
kindergarten, with an
educational and recreational garden between
the two

Procedure

Competition
(Open Call 2212)

Client

GO! Onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap

Lead contractor

Acoustics

Landscape architect

Completion

Structural engineering

Total floor area

THV Sogiaf – Gillion
Kris Coremans – SSA-XX
Util

Services engineering

Tecon Groep

Building physics

Havana architectuur

Sustainability

Havana architectuur

2

Havana architectuur
February 2018
2,250 m² + 2,800 m²
(exterior construction)

Budget

€ 3,100,000
(excl. VAT and fees)

Suppliers

Bomarbre (floor tiles),
Zumtobel (lighting)

5

10m
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↓
Haerynck
Vanmeirhaeghe,
De Schilders, Ghent
© Filip Dujardin

Special:
Collective
housing
De traditionele, vrijstaande woning past niet langer binnen het
huidige maatschappelijke discours
over duurzaam ruimtegebruik,
woongedrag en mobiliteit. In de
speciale uitgave a+280 tonen we
collectieve woonvormen in dorpsof stadskernen die een waardevol
alternatief kunnen vormen, dankzij de ruimtelijke én huiselijke
kwaliteit van de gedeelde ruimtes.
In het Engels – in samenwerking
met Architectuurwijzer en UHasselt.
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