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Het Koninklijk Atheneum bevindt zich in het historische 
centrum van Veurne. De schoolsite kent een lange 
geschiedenis die teruggaat tot de 16de eeuw. Twee 
beschermde 17de eeuwse rijhuizen langs de Noordstraat, 
een 18de eeuws pand (Oostvleugel van de Oratorianen) 
centraal op het domein en de contemporaine Portiersloge 
aan de Handboogstraat getuigen van dit verleden. In de 
20ste eeuw onderging de school verschillende ingrijpende 
bouwcampagnes. Eind jaren ’40 werden, aansluitend op de 
vleugel van de Oratorianen, een lange klassenbeuk en een 
turnzaal opgetrokken. Voortbouwend op die figuur werden 
in de jaren ’50 twee schoolblokken aan de site toegevoegd. 
Minder doordachte recente addities negeren de orde die 
destijds over het domein werd uitgezet. Daarbij werd de 
open ruimte van het schooldomein gefragmenteerd en 
werden bestaande verbindingen verbroken, kortgesloten 
of simpelweg ontkend. Het masterplan is er op gericht om 
de structuur van het schooldomein te herstellen en waar 
mogelijk te versterken. Het beoogt tegelijk het potentieel 
van de bestaande infrastructuur te maximaliseren en het 
volledige actuele schoolprogramma te realiseren.
Gelokaliseerde afbraak opent een noord-zuid gerichte 
doorgang in het gebouwenconglomeraat. Het 
circulatieapparaat dat in de cesuur wordt geïnstalleerd, 
realiseert selectieve verbindingen doorheen het complex. 
In combinatie met een strategie van functiewisselingen 
en -verschuivingen biedt het de mogelijkheid om de 
verwikkelde situatie van het programma op de site uit te 
klaren. Hieruit blijkt dat de nieuwe infrastructuur in omvang 
kan worden beperkt; dat ze in feite volledig kan worden 
besteed aan de lokalen die een bijzondere uitrusting 
vereisen en dientengevolge moeilijk in de bestaande 
gebouwen passen. Dergelijke specifieke noden stellen zich 
zowel voor de BS als voor het KA. De opvatting van de 
stapeling, het trappenstelsel en de interne koppelingen van 
de nieuwbouwvleugel laten toe om hem programmatisch te 
segmenteren. Via het centrale circulatieapparaat worden de 
functionele onderdelen verbonden met de schoolentiteiten 
waartoe ze effectief behoren.
De toegevoegde stukken (nieuwbouwvleugel, galerij, 
passerelle, hellingsbaan, vluchtterras, overdekte 
speelplaats, etc.) worden ingezet om het complex van de 
schoolgebouwen te modeleren volgens een dominerende 
haakse figuur die de definitie van de binnenplaatsen 
versterkt. Met een kroonlijst op nokhoogte van het pand 
van de Oratorianen voegt het nieuwe gebouw zich naar het 
gabarit van de overige schoolgebouwen. Door zijn ritmische 
opbouw en een parement in streekeigen gele baksteen 
participeert het aan de overheersende architecturale orde 
van het schooldomein.
Ruimtelijke configuratie en functionele organisatie worden 
volgens aparte logica’s ontwikkeld. Hun overeenstemming 
berust op de selectie van een enkele plek als hun beider 
articulatiepunt. De cruciale positie van de oude turnzaal wordt 
bekrachtigd door haar transformatie in polyvalente zaal. Ze 
wordt uitgewerkt als het koppelstuk van de schoolentiteiten. 
Ze vormt zo het hart van het vernieuwde, samengestelde 
schoollichaam. De ruimtelijke leesbaarheid en de verbeterde 
interne verbindingen die aldus door het masterplan worden 
bewerkstelligd, laten toe om de gehele administratie, de 
directies van BS en KA, alsook de ontvangstruimten van de 
school in de geklasseerde rijhuizen van de Noordstraat te 
vestigen zonder ze daarom op het domein te isoleren. De 
statige gevels vormen het publieke gezicht van de instelling 
en stellen haar aanwezig in centrum Veurne.
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