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Baksteen… laat de muren spreken
Foto’s:  Filip Dujardin

dertien12 architectuuratelier ontwierp het masterplan voor de 
hogere beroepsopleiding voor verpleegkunde (ZoWe) in Brugge. De 
architecten realiseerden zelf het deel van het project dat bestaat uit een 
multifunctionele accommodatie (MFA) van het opleidingscentrum, 
meer bepaald het gebouw op twee bouwlagen. Het andere gedeelte op 
drie niveaus met een meer klassieke architectuur werd door Geurst & 
Schulze Architecten uitgevoerd. Het gebruik van dezelfde gevelsteen 
zorgt voor een zekere éénheid tussen de twee constructies, ook al 
bestaat er een groot contrast tussen de bouwkundige keuzes en 
vertonen ze elk een eigen karakter.

Volgens het masterplan vormt het opleidingscentrum aan de 
buitenrand van de stad een open, groene schakel tussen het centrum 
en de aangrenzende woonwijk. Zo staat het hogere volume dat 
ontworpen was door Geurst & Schulze terugliggend op het perceel, 
terwijl de kleinere MFA van dertien12 meer vooraan staat.

Het multifunctionele centrum bevat een ontspanningsruimte met 
keuken, drie klassen en een open ruimte met een grote zit-trap, die 
een belangrijke rol speelt in de gezelligheid van de plaats. 

Naast een zeer aangename binneninrichting voor de studenten heeft 
dertien12 ook een atypische uitwerking van het gevelmetselwerk 
verwezenlijkt. Als tegengewicht voor de zeer verschillende afmetingen 
van de raamopeningen, brachten de architecten een claustrametselwerk 
aan voor de opengaande delen. Gezien deze op meerdere verspreide 
plaatsen voorkomen voorzagen ze over gans de gevel een doorlopende 
claustra, met een densere hoeveelheid openingen waar de ramen 
achter zitten.

De grote vaste ramen zijn dan weer dieper in het metselwerk ingewerkt, 
met schuine dagkanten die deze diepte nog extra in de verf zetten.

Een dergelijke uitwerking was enkel mogelijk met een grote 
betrokkenheid van de metsers. Waar ze aanvankelijk zeer terughoudend 
waren, zijn ze er toch in geslaagd het door de architecten gezochte 
effect te vatten met een resultaat waar iedereen nu wel erg trots op is.

www.dertien12.be
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