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POLO Architects wint architectuurwedstrijd Internaat Hasselt

nieuwe Topsportschool en vernieuwde Hotelschool krijgen verbinding in de vorm van een internaat

POLO Architects, Democo, Arcadis en Buro Landschap winnen de architectuurwedstrijd voor het
Internaat aan de Elfde-Liniestraat in Hasselt. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
groepeert drie Hasseltse internaten tot één (grote) nieuwbouw voor 150 studenten uit de naburige
Topsportschool en Hotelschool. Het winnend wedstrijdontwerp creëert een geborgen, doordeweekse
thuis voor jongeren te midden van een nieuwe groene campus in volle ontwikkeling.
stadscampus
Hasselt ontpopt zich de jongste jaren als onderwijsstad. Het door POLO Architects opgemaakte masterplan
voor het Kapermolenpark ontwikkelt zich tot een groene stadscampus waar studenten alles op wandelafstand
kunnen vinden: leslokalen van onderwijsinstellingen zoals GO!, UCLL & PXL, het stedelijk zwembad, horeca
aan het Kolonel Dusartplein, evenementen aan de Grenslandhallen en film aan Kinepolis. Kwalitatieve
studentenhuisvesting verrijst in de vorm van woontorens geclusterd in de zuidwestelijke oksel van het park.
De Kapertoren bekroont de toegang tot het park en vormt de schakel naar het Hasseltse stadscentrum.
“De grens tussen het Kapermolenpark en de omringende onderwijsinstituten vervaagt;
de campus dringt het park binnen en vice versa.” Patrick Lootens, founding partner POLO Architects
uitloper van het park
Deze verweving van gebouwen en groen bepaalt de positionering en vorm van het nieuwe internaat op de site
van voormalig leerlingenresidentie De Zandberg.
"De positie van het gebouw doorbreekt de ‘harde bebouwingslijn’ langs de Elfde Liniestraat. De nieuwe
verwelkomende open ruimte doet dienst als speelplaats en maakt een ‘groene sprong’ overheen de Elfde
Liniestraat." Eduardo Garcia Diaz, project architect POLO Architects
Het internaat zet een stap opzij om het park aan de westzijde door te trekken en de Kapertoren een passende
setting te geven.
compact kwadrant
De orthogonale L-vorm van het internaat omsluit de speelplaats als hart van de compositie. Een compact
‘kwadrant’ omvat een gedeeld programma (lobby, refter, open keuken,….) op het gelijkvloers en een
bovenbouw van vier verdiepingen met kamers.
De kamers op de verdiepingen zijn geordend in vleugels van telkens 25 kamers rondom de centrale
trappenkern. De ontsluitende gang ontdubbelt zich; kamers worden van de centrale gang losgetrokken om
plaats te maken voor douches en sanitair.
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aangenaam wonen & efficiënt beheer
Gedeelde leef- en studieruimtes en zones voor de begeleiders worden centraal gegroepeerd rond de centrale
trappenkern. Deze ontspanningscluster koppelt de twee gebouwvleugels. Een inpandig terras in de oksel van
het gebouw geeft een zicht op de speelplaats vanuit de L-vormige gemeenschappelijke woonkamer.
De kamers van de internen zijn modulair en krijgen een identieke, compacte, sobere, warme en praktische
inrichting.
De eisen die aan hedendaagse internaatsopvang gesteld worden, zijn sterk geëvolueerd. Eerder
onderzocht POLO Architects voor het Topsportinternaat in Wilrijk hoe doordachte architectuur de
kwaliteit van opvang kan verbeteren. Ook het ontwerp voor het internaat in Hasselt balanceert tussen
neutraliteit en flexibiliteit van het gebouw enerzijds en de identiteit van de jonge gebruiker die nood
heeft aan intimiteit anderzijds.
INTERNAAT HASSELT | ligging: Elfde-Liniestraat, Hasselt | oppervlakte: 4.690 m²
programma: nieuwbouw studentenhuisvesting voor een topsportschool en hotelschool |
opdrachtgever: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap | partners: Democo, Arcadis & Buro Landschap

gerelateerde projecten van POLO Architects
> masterplan Kapermolenpark Hasselt
> studentenhuisvesting in het Kapermolenpark Hasselt
> Kapertoren Hasselt
> Topsportinternaat Wilrijk
over POLO Architects
Het duo Mauro Poponcini & Patrick Lootens is uitgegroeid tot een architectenbureau met meer dan 100
medewerkers die werken vanuit ateliers in Antwerpen en Brussel aan opdrachten in heel België en daarbuiten.
Een bureau voor stedenbouw, architectuur & interieur met veel kennis, bouw-kunde en ervaring maar vooral
een prachtig collectief van multidisciplinaire medewerkers waar ontwerpkracht, creativiteit en reflectie de
boventoon voeren.
POLO Architects is een amalgaam: een creatief vat vol tegenstrijdigheden, waarin zowel grote projecten
(commercieel, privaat, publiek) een plaats hebben alsook de (kleine) uitzonderingen.
Graag bewijst POLO Architects zich: opnieuw, samen, anders. Het vooruitzicht is prikkelend.
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