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Brussel, 17 februari 2014

Bouwvergunning GO! Campus Unesco Koekelberg verkregen
Brussels bouwproject binnen programma ‘Scholen van Morgen’
De bouwvergunning is verleend voor de nieuwbouw en renovatie van het KA Koekelberg en
de Unesco-basisschool. Deze GO! campus in Koekelberg is één van de twee Brusselse
projecten binnen de publiek-private samenwerking DBFM Scholen van Morgen nv. Met zijn
ca. 12.000 m² bouwoppervlakte is dit één van de grootste van 165
schoolinfrastructuurprojecten binnen het programma.
Het Koninklijk Atheneum en de
Unesco-bassischool zijn al ruim 50
jaar gevestigd op het driehoekige
schooldomein tussen de Basilieklaan,
Kasteellaan en Klein Berchemstraat.
Op die locatie, op een steenworp van
de Basiliek van Koekelberg, volgen
intussen al meer dan 1000 leerlingen
les. Eenmaal de nieuwe gebouwen in
gebruik gaan, zal die schoolbeleving
helemaal veranderen. Dat is nog niet
voor meteen, eerst moeten de
bouwwerken nog starten.
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zopas de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor
het bouwproject. Het is het eerste Brusselse project waarvoor de nv Scholen van Morgen een
bouwvergunning verkrijgt. Binnen deze publiek-private samenwerking worden 2 Brusselse scholen
gerealiseerd, één in Koekelberg en één in Laken, en 163 scholen verspreid in Vlaanderen.
Totaalaanpak van de GO! campus
De ontwerpers van het bureau BOGDAN & VAN BROECK hebben een totaalaanpak uitgewerkt: De
bestaande vleugels worden ontmanteld en gerenoveerd. Aan de zijde van de Basilieklaan komt een
nieuwe sporthal. Ook de buitenaanleg wordt aangepakt om zo nog een extra belevingswaarde toe te
voegen. De speelplaatsen zijn ingericht op maat van de kinderen, en er komt een educatief bos.
Het fietsverkeer wordt aangemoedigd door te voorzien in extra fietsenstallingen voor maar liefst 300
fietsen. De parkeercapaciteit op het domein stijgt met 40% door het aanleggen van een nieuwe
parking met 50 plaatsen.
De toegangen tot de campus worden herleid van vijf naar twee. De hoofdtoegang zal zich situeren
aan de Josse Goffinlaan. “Een doordachte keuze”, zegt directeur van de basisschool Guray Turkistan,
“Deze ingang ligt vlakbij de tram- en bushaltes. Dat zal zorgen een daling van het verkeer in de
straten rondom de school.”
“De start van de bouwwerken is gepland voor begin 2015. Eenmaal het zover is, zullen ze gevolgd
kunnen worden via de website http://campusunesco.scholenvanmorgen.be,” weet directeur van het
Atheneum Serge Algoet.
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Niet bestemd voor publicatie
Over Scholen van Morgen
Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking tussen het Agentschap voor Infrastructuur
in het Onderwijs (AGIOn) en Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) aan publieke zijde en BNP
Paribas Fortis en AG Real Estate aan private zijde met als doel om tegen begin 2017, 165 nieuwbouwof renovatieprojecten (625.000m² - 200 schoolgebouwen) te realiseren en nadien gedurende 30 jaar
te onderhouden. DBFM Scholen van Morgen, bouwheer, en AG Real Estate COPiD, afgevaardigd
bouwheer, staan hierbij in voor de financiering en voor de opvolging en coördinatie van het ontwerp,
de bouw en het onderhoud.
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Tomas Vivijs – communication manager
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T: 02/609.66.88
Over GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.
Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities en moet zich
intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen maken hier werk van
voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten.
Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan
verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen is het doel waarvoor 32.000 medewerkers zich
dagelijks engageren.
Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke,
geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.
Over Unesco Campus Koekelberg
Unesco Campus Koekelberg wordt de overkoepelende naam voor het huidige Koninklijk Atheneum
Koekelberg en de huidige Basisschool Unescoschool.
Beide scholen verspreiden het Unesco-gedachtegoed. Dit houdt in:
• Wereldproblemen en de rol van de VN: vrede, democratie, tolerantie en geweldloosheid
• Mensenrechten en wereldburgerschap
• Duurzame ontwikkeling en zorg voor het leefmilieu
• Intercultureel leren: interculturele dialoog en cultureel erfgoed
Als Unesco-school leren we kinderen en jongeren dat ze zelf een groot aandeel kunnen hebben in
positieve veranderingen en zo bijdragen aan een veilige, verdraagzame en schone wereld.
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