
Vernieuwde Freinetschool 't Groen Drieske opent
haar deuren

Op woensdag 6 september 2017 opent het vernieuwde 't Groen Drieske in
Gentbrugge officieel haar deuren. In het kader van gedeeld gebruik van de
gebouwen, brengt de oplevering van de werken ook enkele fraaie nieuwe
jeugdlokalen voor de Scouts en Gidsen Hubert de Bruycker met zich mee. De
toekomstgerichte vernieuwingen staan dan ook in het teken van samenwerking en
duurzaamheid.

Containerklassen als tijdelijk onderkomen

Het bouwvallige scoutslokaal en sanitair op het terrein van 't Groen Drieske werd een
jaar geleden onverbiddelijk neergeworpen. Naast de nieuwbouw kreeg ook het tweede
paviljoen van de oude vleugel een grondige renovatie en een bijkomende bouwlaag er
bovenop. Met de groei en bijhorende noden van de school kon een uitbreiding niet
uitblijven. Tijdens de renovatiewerken trokken de kinderen tijdelijk naar containerklassen.



Nu het stof is gaan liggen bevat de gerenoveerde vleugel vier volwaardige klaslokalen,
een leraarskamer, administratieve ruimten, (aangepast) sanitair en een lift. Scouts en
Gidsen Hubert de Bruycker krijgen ook een nieuw dak boven hun hoofd en een eigen
scoutslokaal.

'Gentbrugge telt heel wat kinderen. Om ervoor te zorgen dat elk kind in een
buurtschool terecht kan, kwamen er de voorbije 5 jaren al 85 kleuterplaatsen en
236 plaatsen in het lager onderwijs bij. Met de uitbreiding van 't Groen Drieske van
een kleuterschool naar een basisschool willen we nog meer kinderen een plek
geven in hun buurt.'

— Elke Decruynaere, schepen van onderwijs

Een duurzaam gebouw voor een duurzame school

Tijdens het bouwproject was duurzaamheid van het gebouw steeds een belangrijke
factor. Er is dan ook stevig geïsoleerd (zowel dak, muren als vloer werden onder handen
genomen), er is een HVAC-systeem geïnstalleerd dat zorgt voor ventilatie met
warmterecuperatie, de lampen zijn allemaal LED en in het sanitair wordt er gebruik
gemaakt van regenwaterrecuperatie.

'Bij de nieuwbouw of renovatie van onze stadsgebouwen staat duurzaamheid
centraal. Hiermee trachten we niet enkel onze doelstelling om jaarlijks 3% te
besparen op ons energieverbruik te behalen, maar willen we als lokale overheid
ook het goede voorbeeld geven.'

— Martine De Regge, schepen van Facility Management

De ingrepen in het gebouw zijn een reflectie van de pedagogische visie van de school,
waar duurzaamheid een belangrijke pijler vormt. De school neemt bij elke stap dan ook
de impact van haar daden in overweging.

Freinetschool 't Groen Drieske groeit samen met de buurt

Door de uitbreiding kan de werking van de verschillende partners op de site blijven
bestaan en groeien. De school, de STIBO en de scouts huizen samen op deze site en
delen waar mogelijk de infrastructuur, zowel binnen als buiten. Een visie die perfect
aansluit bij de werking van de school, waar 'samenwerking' en 'samen school maken'
geen loze begrippen zijn.



Deze samenwerking vormt niet alleen een meerwaarde op vlak van infrastructuur, maar
maakt van de site een bruisende plek in de wijk waar kinderen terecht kunnen voor en na
de schooluren én tijdens de vakanties. Een win-winsituatie voor alle partijen.

http://persruimte.stad.gent/images/256457
http://persruimte.stad.gent/images/254617
http://persruimte.stad.gent/images/254618


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Praktisch

Architect/ ontwerp: Architectuurbureau A154 van architect/zaakvoerder Michael
Theyskens
Aannemer: Sabbe uit Staden
Kost van de werken: (inclusief de tijdelijke huisvesting) 1.265.358,56 euro. (incl. btw)
Start en einde werken: midden maart 2016 - midden juni 2017

Contact
Matthys Marjolijn, Dienst Bouwprojecten, Departement FM, tel. 09 266 58 56, e-mail:
marjolijn.matthys@stad.gent
Sven Onghenae, Directeur Freinetschool 't Groen Drieske, Voordries 31, 9050
Gentbrugge, tel. 09 323 54 00, e-mail groendrieske.dir@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility
Management en Administratieve
Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail:
schepen.deregge@stad.gent

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent
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