
Nieuwe school Les Acacias / Goede Lucht
Architecturaal voorontwerp voorgesteld aan de teams

Op woensdag 23 oktober werd het architecturale voorontwerp voor de renovatie en uitbreiding 

van de scholen Les Acacias / Goede Lucht voorgesteld aan de leerkrachten en de pers op 

initiatief van schepen voor Franstalig Onderwijs Fabrice Cumps, schepen voor Nederlandstalig 

Onderwijs Elke Roex en schepen van gemeentegebouwen Fatiha El Ikdimi, met de steun van het 

Anderlechtse college van burgemeester en schepenen.

De groepering van de scholen Les Acacias / Goede Lucht bevindt zich in de tuinwijk Goede Lucht in 

Anderlecht. Het project voorziet de bouw van twee nieuwe gebouwen. Een voor gespecialiseerd 

Franstalig Onderwijs Les Acacias en een ander voor de Nederlandstalige basisschool Goede 

Lucht.  

Het college koos het project uit 5 voorstellen en de aanstelling van de architecten betekent een 

aanzienlijke stap richting concretisering van dit project. Het omvat de schetsen van de toekomstige

gebouwen en de voorziene plannen voor de inrichting. 

Duurzaam project met respect voor de tuinwijk

Het voormalige gebouw van de Franstalige sectie wordt gerenoveerd en via een loopbrug 

verbonden met de nieuwe constructie. Dit deel omvat drie lokalen voor psychomotorische 

activiteiten, twee pedagogische keukens, bibliotheken, lokalen voor logopedie, zeven klaslokalen 

en een lerarenkamer. 

Het nieuwe gebouw bestemd voor de school Goede Lucht omvat een refter met bijhorende 

keuken, een lokaal voor psychomotorische activiteiten, zes klaslokalen, een lokaal voor logopedie, 
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een lerarenkamer en twee polyvalente lokalen. 

De huidige sportzaal op het Séverineplein wordt vervangen door een nieuwe sportzaal. Verder 

worden de paviljoenen en tijdelijke containers weggehaald. 

Ook de speelplaats wordt vernieuwd en hier komt een nieuwe overdekte speelruimte. 

Op stedenbouwkundig vlak wil het project het Séverineplein herstructureren, dat op dit moment 

in twee wordt gedeeld door een straat. Het verkeersgedeelte zou worden omgevormd tot een 

gedeelde openbare ruimte en moet van het plein een geheel maken. 

Het ontwerp van het project voldoet aan de voorwaarden zoals voorzien in het voordien 

afgeleverde stedenbouwkundig attest inzake stedenbouwkundige integriteit met betrekking tot de 

bestaande gebouwen, de continuïteit inzake beplanting en het respecteren van de 

landschappelijke identiteit van de tuinwijk.    

Het moet een duurzaam project worden, zowel wat de keuze van materialen als het onderhoud 

betreft. Verder scoort het project goed op het vlak van energieprestaties om het comfort van de 

leerlingen en leerkrachten te verzekeren.

Nieuwe school voor begin schooljaar 2023

Het totale budget voor dit project bedraagt 8.500.000 euro incl. BTW, met inbegrip van 

afbraakwerken en nabijheid. Het project wordt in augustus 2020 onderworpen aan een openbaar 

onderzoek en de herinrichtingswerken van het project zouden in januari 2021 moeten beginnen 

en minstens 2 jaar duren, zodat de nieuwe installatie ten laatste klaar is voor het begin van het 

schooljaar 2023. 
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