
-1-

SVR-ARCHITECTS nv  burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een nv 
Volhardingstraat 26  2020 Antwerpen  Belgium  Tel +32 3 242 82 00  Fax +32 3 237 76 98 
www.svr-architects.eu   Ondernemingsnummer 0425.353.512 RPR Antwerpen

STEYNSTRAAT HOBOKEN

BUDGET 
€  1.163.000,-

PROGRAMMA
- uitbreiding en renovatie van bestaand schoolcomplex.

VOORGAANDE FASEN
Nihil

BOUWHEER 
Stad Antwerpen 

CONTACTPERSOON 
Dhr. R. Scheltjens / +32 3 827 53 56

ONTWERPTEAM 
SVR-ARCHITECTS nv 

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie) 
Augustus 2002 - Juni 2013 

LIGGING 
Steynstraat 299 
B-2660 Hoboken

OPPERVLAKTE 
1.000 m²
 

SCHOOLCOMPLEX STEDELIJKE BASISSCHOOL

Wat zie je ?

FOTOGRAFIE Freddy Haegeman
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STEYNSTRAAT HOBOKEN

Op het gelijkvloers in het nieuwbouwvolume is het secretari-
aat en bureel van de directie ondergebracht.

Het gerenoveerde deel geeft onderdak aan een nieuwe refter 
voor de kleuters.  Hier werden eveneens andere utilitaire 
functies ondergebracht zoals personeelsruimte, onderhouds-
dienst en sanitaire voorzieningen.

De geleding in de voorgevel geeft uiting van respect voor de 
bestaande modulatie in de straat.  Aan de overzijde van het 
gebouw wordt het straatbeeld immers gekenmerkt door rij-
woningen.

Op vraag van de Stad Antwerpen tekende SVR - Architects 
de uitbreiding en renovatie van het bestaande schoolcom-
plex gelegen in de Steynstraat te Hoboken.  Het werd een 
eenvoudig maar speels ontwerp.

Het duidelijk afgelijnde programma van de opdrachtgever gaf 
aanleiding tot een strakke vormgeving.  Deze vormgeving 
werd door de architecten aangegrepen als alibi om te op-
teren voor weluitgesproken kleuren.  Het kleurengebruik dat 
gekozen is om het jeugdige publiek te vermaken laat ook de 
andere gebruikers niet onberoerd.

Deze verbouwing kadert in een visie op langere termijn.  De 
opdrachtgever wenst een duidelijke begrenzing te verwezen-
lijken tussen de kleuterafdeling en de lagere school.  De vol-
gende fase van deze herstructurering heeft tot doel om de 
kleuterafdeling te herwaarderen.

Door de nieuwbouwklassen evenwijdig met de straat op ko-
lommen in te planten was het mogelijk om zowel een nieuwe 
overdekte speelplaats als een doorgangsmogelijkheid te 
creëren voor de brandweer.  Aldus werd er eveneens een 
duidelijke begrenzing van de speelplaats gecreëerd.

Wat zie je ?


