
De inplanting van de twee nieuwe paviljoenen in de park-
omgeving is bescheiden. Het ontwerp biedt voldoende 
ruimte aan de bestaande gebouwen. De parkomgeving 
wordt op die manier verweven met de gebouwen en het 
terrein blijft doorwaadbaar. Door in te zetten op verschil-
lende losse lage paviljoenen is de site zeer geschikt voor 
breed gebruik en in de toekomst ook opdeelbaar.
De indeling van het ronde paviljoen laat voldoende flexibili-
teit toe voor de inrichting. Het opent zich naar de omgeving 
en is langs alle zijden bruikbaar. 
De ruimtes krijgen voldoende lichtinval door dakkoepels, 
terwijl er ook interessante zichten zijn naar de omgeving. 

De compacte turnzaal wordt half ondergronds voorzien. 
De fietsenberging wordt mee in de structuur van de 
sporthal voorzien zodat het aantal constructies beperkt 
blijft. De overdekte speelplaats is organisch en uitnodigend 
en sluit aan bij het karakter van het park. Door de luifel 
rondom het ronde gebouw te voorzien is de speelplaats 
subtiel geïntegreerd in de omgeving. 
Er worden duurzame en hernieuwbare technieken 
voorgesteld, zoals het gebruik van hernieuwbare energie 
d.m.v. verwarming en passieve koeling via een
warmtepomp aangesloten op een BEO-veld. 
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In opdracht van AG Stedelijk Onderwijs (AG SO) geeft AG 
VESPA de opdracht voor de herinrichting en uitbreiding 
van de bestaande Stedelijke Basisschool ‘Kosmos’. 
Omwille van de capaciteitsproblematiek die de stad 
kende, nam AG SO in september 2012 het gebouw 
gelegen in het Nachtegalenpark, met adres Gerard le 
Grellelaan 5, in gebruik.
Basisschool ‘Kosmos’ werd toen opgestart met kleuter-
klasjes en één 1ste leerjaar. Het stijgende leerlingen-
aantal noodzaakte de stad om reeds een gedeelte van 
het gebouw op huisnummer 7 ook in gebruik te nemen. 
De faciliteiten van de school zijn echter beperkt. Er zijn 
weinig administratieve ruimtes en bergruimtes, er is geen 
speelplaats, geen fietsenberging, geen turn- en bewe-
gingsinfrastructuur, enz. Dankzij een renovatie van beide 
gebouwen, de afbraak van de bestaande bijgebouwen 
en vervanging door een kwalitatieve nieuwe uitbreiding 
kan er een volwaardige basisschool uitgebouwd worden. 
Het eindproduct betreft een basisschool voor 
250 leerlingen, dit zijn 4 klasgroepen van 25 kleuters en 
6 klasgroepen van 25 lagere-schoolleerlingen. 
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