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PERSBERICHT 
13/01/2016 

 

16/0000 – Start nieuwbouw Atheneum Wispelberg 

 

Op de plaats van enkele verouderde gebouwen herrijst tegen midden maart 2017 aan de 

Wispelbergstraat een nieuw schoolgebouw. Het wordt een heel toegankelijk gebouw, helemaal 

in de lijn van de zorgzaamheid die ook de visie van de school kenmerkt. Talentgericht en 

onderzoekend leren, dat is helemaal het Atheneum Wispelberg. 

 

Via de nieuwbouw stelt de school zich ook open voor de buurt. De sportzaal en het ‘lab’ zullen 

buiten de schooluren ter beschikking worden gesteld van externe organisaties.  Atheneum 

Wispelberg sprong jaren geleden al op de STEM-trein met het ‘wetenschapsatelier’. Ook de 

‘techniekclub’, waar leerlingen tijdens de middagpauze experimenteren met programmeren en 

robotica, maakt STEM toegankelijk voor de leerlingen. Door op zoek te gaan naar een externe 

partner en het nieuwe lokaal hiervoor ter beschikking te stellen, hoopt de school STEM blijvend 

leven in te blazen. Daarnaast zal het ‘lab’, met alle moderne mogelijkheden op het vlak van ICT, 

ook heel wat nieuwe opportuniteiten bieden voor de andere vakken en vooral voor de 

verschillende andere ateliers (talen-, economie-, en humane) die de school rijk is. De school hoopt 

zo de leerlingen nog meer kansen te geven om onderzoekend te leren werken en hun talenten te 

ontdekken en te ontplooien.  

 

Het bouwproject van Atheneum Wispelberg is één van 165 scholenbouwprojecten die 

gerealiseerd worden via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen. Momenteel zijn 

er al 23 afgewerkte gebouwen in gebruik genomen. In heel Vlaanderen zijn er 124 actieve werven. 

In regio Gent bouwt Scholen van Morgen op 7 locaties. 

 

De verbouwingen aan het Atheneum kennen een lange voorgeschiedenis. In de jaren 1980 kwam 

de eerste nieuwbouw op de kruising Wispelbergstraat-Theresianenstraat. Begin jaren 1990 kwam 

er een nieuwbouw halverwege de Wispelbergstraat en in 2011 het twee verdiepingen tellende 

gebouw te zien vanaf de hoofdingang in de Wispelbergstraat.  
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Deze nieuwbouw 2016-2017 is geïntegreerd op een ruime campus. De te vervangen gebouwen 

zijn opgetrokken in baksteen, met aan de straatzijde een neo-klassieke gepleisterde gevel. Deze 

gevel dient overigens om zijn karakteristiek uitzicht bewaard te blijven op vraag van Dienst 

Monumentenzorg.  

 

De nieuwbouw is een ontwerp van het architectenbureau T.V. Beel - Ingenium - Mouton en de 

werken zijn gegund aan de tijdelijke vereniging IDIB (Denys nv, IBO nv, Building nv, Investpro nv). De 

totale investeringskost (inclusief btw, erelonen, programmakosten) is een kleine 7 miljoen euro. 

 

Dit project moet het sluitstuk vormen van de volledige opwaardering van de site van het 

Atheneum Wispelberg, waardoor men optimaal kan tegemoet aan de hedendaagse noden van 

deze school.  

Na gedeeltelijke sloping van de bestaande schoolvleugel, wordt hier een nieuwbouw gerealiseerd. 

In deze nieuwbouw worden de volgende functies gehuisvest: 

- een onthaal, 

- een sporthal met gescheiden kleedkamers en douches, die voorzien is op extern gebruik; deze 

wordt voorzien op de verdieping, 

- administratieve lokalen (2 secretariaten, een directiekantoor, vergaderzaal), 

- één polyvalente klas, 

- een refter en een polyvalente zaal, 

- een ICT-ruimte, een bibliotheek, 

- sanitair, technische lokalen en opslagruimte, 

- aanleg van een overdekte speelplaats en van een open speelplaats. 

 

Het gebouw buit zijn centrale ligging op de schoolsite ten volle uit door te voorzien in de 

noodzakelijke collectieve/publieke ruimtes voor de school, en het zal een inspirerende 

ontmoetingsplek worden voor de ongeveer 600 leerlingen en 80 personeelsleden die er elkaar 

dagelijks kruisen. 
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Er is gekozen voor een ongedwongen, open plan. De opbouw is transparant en omvat 

verschillende circulatiestromen die de leerlingen aanzet tot individuele keuzes in het dagelijks 

gebruik van de volledige site van het Atheneum. Onderlinge visuele relaties worden gelegd tussen 

de gebouwen en de omringende speelplaatsen en buitenruimtes. 

 

De behouden vleugel van het oude schoolgebouw langsheen de Wispelbergstraat blijft ruimtelijk 

en visueel sterk aanwezig in het nieuwe ontwerp. Doorheen de lichtvide worden visuele relaties 

gelegd tussen de verschillende delen van het programma en wordt er diep in het plan natuurlijk 

daglicht binnengebracht. 

 

Het maximaal gebruik van de schoolinfrastructuur buiten de reguliere schooluren vereist 

bijkomende inspanningen om deze verschillende gebruikers op een optimale manier van mekaar 

gescheiden te houden. Zo zijn er vanuit de inkomhal verschillende aparte toegangen tot de 

multifunctionele en flexibele ruimtes voorzien. 

 

Om de vraag naar energie te beperken wordt de thermische gebouwenschil uitstekend geïsoleerd 

door o.a. toepassing van een performante isolerende beglazing in verbeterd thermisch 

schrijnwerk. Door al deze bouwkundige passieve ingrepen kan de vraag naar warmte en koude in 

het gebouw sterk worden gereduceerd. Warmte zal geproduceerd worden d.m.v. efficiënte 

condenserende gasketels.  

 

Vlak onder de kroonlijst van de oostgevel zullen de nodige bouwkundige voorzieningen getroffen 

worden om de aanwezige kolonie gierzwaluwen, naar schatting 25 koppels, na de werken van 

nieuwe nestplaatsen te voorzien. In de broedseizoenen voor en tijdens de werken zullen er 

afdoende tijdelijke nestkasten voorzien worden aan de noordgevel van Site C en aan de tuinmuur 

achteraan. 
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Informatie 

- Atheneum Wispelberg, Stephanie Suarez, waarnemend directeur, Wispelbergstraat 1-2,  

9000 Gent, tel. 09 268 72 10, gsm 0471 12 88 73 

Link naar de webcam van de werken Atheneum Wispelberg: 

https://constructionsitemanager.eu/dashboard/public/images/190gent/146/ 

- Dienst Bouwprojecten, Marc Bauwens, ingenieur, Sint-Salvatorstraat 16, 9000 Gent,  

tel. 09 266 58 67, e-mail marc.bauwens@stad.gent 

 

Bevoegd 

- Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis,  

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, fax 09 266 50 89,  

e-mail schepen.decruynaere@stad.gent 

- Mevrouw Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en 

Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60,  

fax 09 266 51 79, e-mail schepen.deregge@stad.gent 
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