Advies
leo mudde

Mevrouw Meijer weigert scholen af te schrijven

Nieuwe toekomst voor
oude schoolgebouwen
Schoolgebouwen moeten, ook als ze volgens de gemeentelijke begrotingssystematiek
zijn afgeschreven, een nieuwe toekomst krijgen. Niet met een andere functie, maar
gewoon weer als school. Want ze zijn deel van het collectief geheugen van een wijk.

I

n de jaren zestig, zeventig en tachtig
werden in heel Nederland veel scholen
gebouwd voor de naoorlogse babyboomgeneratie. Daarvan zijn er alweer veel gesloopt, maar honderden staan nog overeind. Met de nadruk op ‘nog’, want ze zijn
afgeschreven en gemeenten hebben de
neiging die ‘ouwe troep’ te slopen. Met een
schoolgebouw erop levert de grond niets
op, dus waarom zou je er geen woningen
realiseren? Een nieuwe school kan dan
even buiten de wijk, waar meer ruimte is
en de grond goedkoper, worden gebouwd.
Logisch, toch?
Niet volgens Mevrouw Meijer. Die vindt
dat afgeschreven schoolgebouwen best
opnieuw een onderwijsbestemming kun-

nen krijgen. Niet door de bestaande gebouwen een beetje op te lappen, nee: ze
kunnen in heel veel gevallen worden omgevormd tot een aangename, waardige,
architectonisch hoogstaande omgeving.
De kinderen zijn dat waard, vindt Mevrouw Meijer, want hun schooltijd is een
belangrijke periode en de school moet
zowel een ‘vormend gebouw’ als
een ‘kinderwereld’ zijn. Kort
samengevat luidt de hoofdboodschap van Mevrouw
Meijer: ‘Kinderen
hebben recht op
schoonheid’.
Mevrouw Meijer, dat
zijn kunsthistoricus

Wie is Mevrouw Meijer?
Mevrouw Meijer is een ideële stichting die haar
naam ontleent aan de hoofdpersoon in het gelijknamige kinderboek van Wolf Erlbruch. Zij is een
nogal tobberig type dat zich overal zorgen over
maakt. Op een dag vindt ze een jonge, uit het nest
gevallen merel. Ze neemt ’m mee naar huis en wil
het beestje leren vliegen. Maar hoe doe je dat? Ze
gaat met de merel op een boomtak zitten en fladdert wat met haar armen. Er gebeurt niets, maar
na een paar pogingen gebeurt het onmogelijke: ze
vliegt! En de merel, die vliegt natuurlijk mee. Zo
komt Mevrouw Meijer los van haar beslommeringen en ervaart dat ook wat onmogelijk lijkt, toch
werkelijkheid kan worden.

Wilma Kempinga en architect Tjeerd Wessel. Zij willen de discussie over scholenbouw nieuw leven inblazen en nieuwe
praktijken scheppen. Daarbij keert een
aantal thema’s steeds terug. Volgens Mevrouw Meijer:
•• zijn schoolgebouwen na veertig of
vijftig jaar nog lang niet afgeschreven;

Wilma
Kempinga en
Tjeerd Wessel
vormen samen
Mevrouw Meijer
(foto: Hannah
Anthonysz)
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Mevrouw Meijer leerde
Haarlem anders kijken
In de Haarlemse wijk Schalkwijk staan al
vijftien jaar lang diverse schoolgebouwen
op de nominatie om gesloopt te worden. Ze
staan op ruime, groene locaties die voor
veel geld verkocht konden worden aan
projectontwikkelaars. Met de opbrengst
zouden nieuwe scholen gebouwd kunnen
worden.
Maar de crisis gooide roet in het eten, na
2008 had de markt geen interesse meer in
de locaties en de gemeente had geen geld
voor nieuwbouw. Er moesten andere oplossingen worden gevonden.
En toen kwamen ze elkaar toevallig tegen
op een expertmeeting in Architectuurcentrum ABC, de gemeente Haarlem en
Mevrouw Meijer. Het klikte meteen. Yvon
Remers, beleidsmedewerker onderwijshuisvesting: ‘Ik was er niet bij, maar wel
mijn collega van ruimtelijk beleid en de

Twee voorbeelden van Haarlemse
scholen waar Mevrouw Meijer plannen
voor heeft gemaakt: links wederopbouwschool De Piramide (1964) en rechts
bloemkoolschool De Molenwiek (1977)
(foto’s: United Photos)

toenmalige wethouder.
Ze kwamen helemaal
enthousiast terug. Gelukkig haalden ze gelijk
de afdeling onderwijshuisvesting erbij. Samen
hadden we een gesprek
met Mevrouw Meijer en
dat bleef niet zonder
gevolgen.’
Schalkwijk is niet de
gemakkelijkste wijk van
Haarlem. Juist daarom heeft ze goede
scholen nodig, zegt Remers. Het mooie van
Mevrouw Meijer is dat ze verder kijkt dan
alleen het schoolgebouw. ‘Wilma Kempinga
en Tjeerd Wessel onderzochten de omgeving en betrokken alle partners erbij. Ze
gingen echt uit van de wijk: wat heeft die
nodig, welke gebouwen staan er en wat

kunnen we daarmee?’
Uiteindelijk betrok Mevrouw Meijer niet
minder dan veertien schoolgebouwen in
haar onderzoek. Op zichzelf was er genoeg
ruimte om alle leerlingen op te vangen. Maar
sommige scholen hadden ruimte over, andere zaten juist erg krap. Aan de buitenruimte kon veel verbeterd worden en de

sportfaciliteiten moesten centraal komen te
liggen zodat ze gemakkelijk door iedereen
kunnen worden gebruikt, was het oordeel.

kans meestal niet. Bovendien schakelen
gemeenten vaak de bij hen bekende bureaus in, daar kom je als jonge architect
niet tussen.’

gever – bijvoorbeeld een schoolbestuur of
de gemeente – om al dan niet met een van
de architecten in zee te gaan.
Wessel: ‘De drie bureaus worden gewoon
betaald. Dat is ook veel eerlijker dan de
praktijk bij een aanbesteding, waarbij
architecten veel tijd en energie in een ontwerp steken en dan maar moeten afwachten of zij de opdracht krijgen. Je ziet dat
veel bureaus afhaken omdat ze dat niet
kunnen opbrengen, de voorwaarden waaraan een inschrijving moet voldoen zijn
ook niet mals. Bij ons krijgen ze de kans
om hun creativiteit ruim baan te geven.
Dat levert prachtige en per school heel
verschillende ontwerpen op.’

Veel losgemaakt
Remers: ‘Mevrouw Meijer sluit goed aan bij
onze wens om gebiedsgericht te werken,
om naar het belang van de hele wijk te

kijken. Dat werd ook erg gewaardeerd, iedereen werd enthousiast. Ook het personeel en de besturen van de scholen. De
kunst is dat enthousiasme vast te houden.’
Het traject is nog niet gelopen. Mevrouw
Meijer en de architecten zijn klaar, de schetsen en ideeën liggen nu bij de schoolbesturen en de gemeente. ‘In theorie kan het zo

zijn dat er niets mee wordt gedaan. Of dat
de ontwerpen door andere architecten of
aannemers worden gebruikt. Ook niet
elke school zal worden verbouwd. Maar
Mevrouw Meijer heeft wel veel losgemaakt,
in de wijk en bij de gemeente. We zijn allemaal anders naar onze schoolgebouwen
gaan kijken.’

pinga: ‘Vooral de naoorlogse scholen uit de
jaren vijftig en zestig hadden grote, ruime
en lichte lokalen. Ze zijn zo slim ontworpen dat ze een halve eeuw onderwijsvernieuwingen gemakkelijk hebben opgevangen. Ze kunnen nog jaren mee.’
Elke school kun je transformeren, stellen
Kempinga en Wessel. Ook de scholen die
vanaf de jaren zeventig zijn gebouwd en
waarvan er nog heel veel zijn. In de terminologie van Mevrouw Meijer: de ‘bloemkoolscholen’.
Rond 1970 veranderden de ideeën over het
onderwijs ingrijpend. De scholen hadden
behoefte aan andere ruimten dan alleen
klaslokalen, met meer afwisseling en meer
gemeenschappelijkheid. De lokalen stonden niet meer strak in het gelid, maar
waren losser geordend zodat er een gemeenschappelijke binnenruimte ontstond. De meeste van deze scholen zijn te
vinden in de uitbreidingswijken uit die
tijd, die vanwege hun kronkelige straten
‘bloemkoolwijken’ worden genoemd. De

toekomst van de ‘bloemkoolscholen’ komt
in de komende jaren in vele gemeenten aan
de orde, doordat het einde van de afschrijvingstermijn nadert.
‘Dat maakt het interessant om de oorspronkelijke ideeën achter deze scholen op te
frissen. Vaak blijken ze verrassend goed aan
te sluiten bij de nieuwste onderwijskundige
visies van dit moment, volgens Mevrouw
Meijer. ‘Er is dus alle reden om de slijtageplekken en de technische mankementen
van deze scholen te verhelpen, en de ondergesneeuwde kwaliteiten opnieuw te laten
glanzen.’
Het aantal gemeenten dat met Mevrouw
Meijer in zee gaat, groeit gestaag. Op het
lijstje opdrachtgevers staan nu Almere, Amsterdam-Oost, Groningen, Utrecht, Eindhoven, Emmen, Lingewaard en Haarlem.
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integendeel, ze kunnen juist een mooie
nieuwe toekomst tegemoet gaan en
ruimte bieden aan nieuwe onderwijs
visies;
•• is de school als een wereld in zichzelf;
de eigenlijke (basis)school moet herkenbaar blijven binnen de breedte van
de brede school;
•• is de school een plaats van herinnering;
ze heeft een bijzondere plaats in de
buurt of de wijk, en in het geheugen
van oud-leerlingen.
Derde pedagoog
Het gebouw is, na de leraar en de andere
leerlingen, de derde pedagoog, zegt Wilma
Kempinga. ‘Iedereen heeft herinneringen
aan zijn of haar oude school. De geuren, de
hoge ramen, de hol klinkende gangen, het
schoolplein. Veel oud-leerlingen zijn in de
buurt van de school blijven wonen. Het
gebouw is een deel van het collectief geheugen van een buurt of een dorp. Dat
moet je koesteren.’

Schoolgebouwen moeten een serieuze
kans krijgen om hun bestaansrecht te
bewijzen, vinden Wessel en Kempinga.
Om ze die kans te bieden, hebben zij een
unieke aanpak ontwikkeld.
Zodra Mevrouw Meijer het verzoek heeft
gekregen de mogelijkheden te verkennen,
selecteert ze drie architectenbureaus om
een ‘ontwerpend onderzoek’ te doen. Wessel: ‘Voorwaarde is dat ze nog nooit een
schoolgebouw hebben ontworpen, ze
kijken er dus met een frisse blik naar. Dat
levert verrassende ontwerpen op. Samen
zorgen de drie bureaus voor een breed scala
van realistische alternatieven, er valt echt
iets te kiezen.’
Het principe van het ‘ontwerpend onderzoek’ is dat het laat zien ‘wat je zou kunnen willen’ in plaats van ‘hoe het moet’. En
voor de architectenbureaus is het een
mooie kans om zich in de kijker te spelen.
‘Ze kunnen zich bij ons bewijzen. Vanwege
de Nederlandse interpretatie van de Europese aanbestedingsregels krijgen ze die

Educatief project
Juist omdat scholen zo belangrijk zijn voor
de buurt, worden omwonenden, gemeente
en andere stakeholders bij het ontwerp
betrokken. ‘Mensen worden in een heel
vroeg stadium in het traject meegenomen’,
zegt Kempinga. ‘Het is een educatief project. We maken het Plan van Eisen waarmee de architecten aan de slag kunnen.
Daarvoor spreken we met veel partijen. De
scholen natuurlijk, de gemeente, kinderopvang, woningcorporaties, buurtwerkers,
de bewoners zelf. Vaak ook de historische
vereniging, die veel kan vertellen over de
geschiedenis van het gebouw.’
Als de ontwerpen klaar zijn, volgt een
presentatie. De architecten geven een toelichting en daar kan voluit op gereageerd
worden. Vervolgens is het aan de opdracht-

Goedkoper
De praktijk leert dat een oud schoolgebouw opnieuw een schoolbestemming
geven uiteindelijk goedkoper is dan nieuwbouw – ondanks het feit dat ze soms ingrijpend moeten worden aangepast om aan de
huidige (energie)normen te voldoen. Kem-

Mevrouw Meijer verzorgt op 30 november een
workshop tijdens het VNG-congres gemeente
financiën in Utrecht. Meer informatie en
inschrijven: www.congresenstudiecentrum.nl.

