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NIEUW LEVEN VOOR
NAOORLOGSE SCHOLEN

Een onderzoek naar de mogelijkheden
om vertrouwde schoolgebouwen uit
de jaren 1950-1985 te behouden, te
renoveren en te verbeteren zodat ze
weer tenminste veertig jaar meekunnen
als aantrekkelijke en volwaardige
onderwijsgebouwen

onderwerpen als vastgoedexploitatie en ‘frisse
scholen’ laten we graag aan anderen over. In het
onderzoek ‘Nieuw leven voor naoorlogse scholen’

Uitgevoerd door stichting
Mevrouw Meijer

richten we ons op de toekomstmogelijkheden
van de historische belangrijke generatie van
schoolgebouwen. Een ander thema is ‘De school
als een wereld in zichzelf’, met de vraag hoe je
voorkomt dat de eigenlijke school onzichtbaar
wordt in de breedte van de brede school.
Mevrouw Meijer wil de inzichten en de oplossingen
die het onderzoek oplevert uitdragen onder een
breed professioneel publiek. We doen dat met
publicaties, tentoonstellingen, studiedagen en in
vele gesprekken. Zo willen we de discussie over
scholenbouw nieuw leven inblazen.

Op locatie in Groningen, Utrecht,
Amsterdam, Emmen en Eindhoven voor
scholen van de generatie 1950-1970, en
in Huissen voor een kennismaking met
scholen van de generatie 1970-1985.
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Het is tijd voor bezinning in de
scholenbouw. Het spreekt niet langer
vanzelf om schoolgebouwen na veertig
jaar af te stoten alleen omdat ze
boekhoudkundig zijn afgeschreven. Het is
tijd om serieus te kijken naar de kwaliteit
van de bestaande scholen, en naar de
mogelijkheid om ze een nieuw leven te
geven door middel van hoogwaardige
renovatie of transformatie.
Naoorlogse scholen zijn slim ontworpen
en ze zijn onverminderd bruikbaar.
Ze zijn een vertrouwd onderdeel van
steden en dorpen en van het geheugen
van miljoenen. Behoud en renovatie
biedt bijna altijd meer waar voor je
geld dan nieuwbouw. Dat ze na jaren
intensief gebruik wat haveloos en
technisch gedateerd zijn, kan met slimme
architectonische ingrepen worden
verholpen. Ze zijn dan in veel opzichten
aantrekkelijker dan nieuwbouw.
Toch gebeurt dit nog verrassend weinig.
Onwennigheid is een belangrijke
verklaring. In de Nederlandse
scholenbouw was lange tijd ‘sloop en
nieuwbouw’ de norm. Er is nauwelijks een
traditie van behoud en renovatie.

In de Nederlandse
scholenbouw was
lange tijd ‘sloop en
nieuwbouw’ de norm.
Er is nauwelijks een
traditie van behoud
en renovatie.

Het gevolg is dat er vele honderden
naoorlogse scholen van uitstekende
kwaliteit onnodig zijn afgestoten en
gesloopt.
Mevrouw Meijer laat zien dat het anders
kan. Samen met scholen en gemeente.
Gebruik makend van de ontwerpkracht
van architecten. Wij behandelen
renovatie en transformatie als een echte
architectuuropgave en maken ook een
financiële doorrekening. Dit schrift
laat de eerste resultaten zien van ons
ontwerpend onderzoek. Scholen uit het
verleden worden prachtige scholen voor
de toekomst, met de meerwaarde van de
geschiedenis. Ze nodigen uit tot meer.
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INLEIDING

Behoud en renovatie is een uitstekend
alternatief voor sloop en nieuwbouw. Het zou
misschien wel de eerste keus moeten zijn.

SCHOLEN UIT HET
VERLEDEN ALS
BELOFTE VOOR DE
TOEKOMST

HERBESTEMMING VAN
SCHOOL NAAR SCHOOL
Er zijn drie goede redenen om behoud en
renovatie van bestaande schoolgebouwen
serieus te nemen als alternatief voor sloop
en nieuwbouw.
1_Historische waarde. Deze scholen
zijn destijds met zorg ontworpen vanuit
een optimistische visie op de waarde van
goed onderwijs in goede gebouwen. Ze
vormen een erfgoed dat ons verbindt
met de naoorlogse geschiedenis en met
de herinneringen van vele generaties. Ze
verdienen alleen al hierom een zorgvuldige
behandeling.
2_Bruikbaarheid. Deze scholen functioneren ook na vele jaren nog steeds
goed. Ze zijn zo flexibel dat ze de vele
maatschappelijke of onderwijskundige
veranderingen hebben kunnen opvangen.
In veel opzichten zijn ze zelfs superieur aan
de nieuwbouw van nu. Dankzij hun slimme,
flexibele ontwerp kunnen ze nog jaren mee.
3_Financieel voordeel. Voor hetzelfde
geld als een krappe nieuwe school is een
royale ‘levensverlengende renovatie’ of
een complete metamorfose mogelijk. In
een tijd van financiële krapte (en krimp)
wint dit argument nog aan gewicht.
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MEVROUW MEIJER LAAT ZIEN
DAT HET (ANDERS) KAN
Bouwbudgetten zijn immers laag en
de mogelijkheden van extra inkomsten
(verkoop vrijkomende panden of grond,
combinatie van school- en woningbouw)
zijn beperkt.
Grondige renovatie (of transformatie)
is een volwaardig en aantrekkelijk
alternatief voor nieuwbouw. Vooral als
er vanaf het begin aandacht is voor de
‘ruimtekunst’ van de architectuur. Dan
is het ‘herbestemmen van school naar
school’ vaak zelfs de beste keus. Gooi
de beproefde kwaliteiten van historische
scholen niet weg, maar benut ze voor een
veelbelovende toekomst!

Met ‘Nieuw leven voor naoorlogse
scholen’ laat Mevrouw Meijer zien dat het
mogelijk is om van scholen uit het verleden
scholen voor de toekomst te maken.
Wij richten ons niet op uitzonderlijke
bouwwerken, maar op de ‘gewone’
scholen die in iedere stad en ieder dorp te
vinden zijn. Eerst waren het vooral scholen
uit de periode 1950-1970, inmiddels ook
uit 1970-1985.

De voorbeelden uit Groningen, Utrecht,
Amsterdam, Emmen, Eindhoven en
Huissen laten dit zien. Meestal gaat het
om scholen uit 1950-1970, in Huissen
om een ‘bloemkoolschool’ van na
1970. In Eindhoven moest er vooral
iets gebeuren met de omgeving van
de school, het ‘schoolerf’. In totaal
zestien architectenbureaus laten de
mogelijkheden zien.

‘Nieuw leven voor naoorlogse scholen’
is bedoeld om aan alle betrokkenen
(schooldirecteuren, schoolbesturen,
gemeenten, en vele anderen) te laten zien
dat het kan. En hoe het kan. En hoe het op
veel verschillende manieren kan.

Behoud, herwaardering en renovatie
van bestaande scholen is een uitstekend
alternatief voor sloop en nieuwbouw, zo
blijkt keer op keer. Het kan vaak de eerste
keus zijn.

Mevrouw Meijer kiest de architectuur als
invalshoek. Alle betrokkenen denken mee
over de wensen voor de toekomstige
school, en architecten werken dit uit in
verrassende, praktische en inspirerende
ontwerpen. We laten altijd zien dat er
voor één opgave meerdere oplossingen
mogelijk zijn, die alle uitvoerbaar zijn en
een verschillend karakter hebben. Zo
wordt duidelijk dat er iets te kiezen valt.
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PROCES & CALCULATIE

NIEUW LEVEN VOOR
WEDEROPBOUWSCHOLEN

De conclusie uit deze casussen is dat
hoogwaardige renovatie niet duurder is dan
nieuwbouw.

HET PROCES

KOSTENVERGELIJKING

Voor het onderzoek naar betere
oplossingen in de scholenbouw gebruikt
Mevrouw Meijer een eigen werkwijze.
De kern is een ‘ontwerpend onderzoek’
door architecten. Zij laten zich voeden
door kennis, inzichten en wensen van alle
betrokkenen bij de school, de gemeente
en de buurt. Een onderzoek duurt circa
twee maanden.
Ook voor ‘Nieuw leven voor naoorlogse
scholen’ gebruiken we deze werkwijze.
Wij vinden het cruciaal om de verbouw
van een school te benaderen als ware het
een nieuwbouwopgave. Renovatie is niet
slechts een bouwtechnische klus, maar
een volwaardige architectonische opgave.
Alleen dan kun je voor lange tijd een
overtuigend resultaat behalen.
Aan het begin van het proces formuleren
we de onderzoeksopgave. Dit doen we
samen met de school en de gemeente.
Vaak bevat de opgave nog open vragen:
moet de school groter of kleiner, kan
de school met andere functies worden
gecombineerd, is de school eenvoudig aan
te passen aan nieuwe onderwijsvormen?
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We betrekken onderwijskundige en
financiële aspecten bij het onderzoek, de
stedenbouwkundige en cultuurhistorische
betekenis van de school, en de ideeën van
de buurt. Het onderzoek begint met een
bijeenkomst waar alle betrokkenen kunnen
delen in de kennis, en deelnemen aan de
opbouw van nieuwe inzichten. Het is vaak
de eerste keer dat alle betrokkenen elkaar
ontmoeten, en dat alleen al zorgt voor een
nieuwe dynamiek.

Bij de keuze tussen renovatie en
nieuwbouw wordt veel belang gehecht
aan financiële argumenten. Maar
worden de kosten en baten eigenlijk
wel correct vergeleken? Vaak wordt
een rekenmethode gehanteerd die
bijna automatisch in het voordeel van
nieuwbouw uitvalt, doordat belangrijke
posten buiten beschouwing worden
gelaten.

Voor iedere casus vragen we drie
architecten om een ontwerp te maken.
We kiezen drie ontwerpers met onderling
duidelijk verschillende benaderingen.
We vragen hen niet om één definitief
antwoord te geven, maar om een
verscheidenheid van antwoorden in beeld
te brengen, die stuk voor stuk realistisch
zijn.

Voor een eerlijke kostenvergelijking
schakelt Mevrouw Meijer als onderdeel
van het onderzoek het calculatiebureau
Winket in. Winket heeft op verzoek
een rekenmodel ontwikkeld waarin alle
kosten zijn opgenomen, dus niet alleen
de bouwkundige exploitatielasten en
energielasten, maar ook de kapitaalslasten
van nieuwbouw en renovatie. In Emmen
en Huissen is dit model voor het eerst
toegepast.

Het resultaat van het onderzoek bestaat
dus uit drie markant verschillende
ontwerpen. Zij dicteren niet wat er moet
gebeuren, maar laten zien wat je zou
kunnen willen. Dat schept keuzevrijheid.
Het onderzoek ondersteunt dus de vrije
keuze door de opdrachtgever.

De conclusie uit deze casussen is dat
hoogwaardige renovatie niet duurder is
dan nieuwbouw. De energieprestatie is
bij renovatie iets minder, maar daar staan
lagere investeringskosten tegenover.

Daarnaast is het afwachten of de kwaliteit
van het bestaande gebouw bij nieuwbouw
ook wordt gerealiseerd. Renovatie biedt
vaak meer vierkante meters per leerling.
Een aantal onzekere factoren bij
nieuwbouw is nog buiten beschouwing
gelaten. Zoals de vraag wat er met het
bestaande gebouw gebeurt als het bij
nieuwbouw vrijkomt. Een rendabele
herbestemming is gezien de situatie op
de vastgoedmarkt niet zeker. Het kan voor
de gemeente voordelig zijn om te kiezen
voor renovatie en het schoolbestuur te
compenseren voor hogere onderhoud- en
energielasten.
De calculatie door Winket is ook
onderdeel van volgende onderzoeken.
Zo bouwt Mevrouw Meijer kennis op over
de financiële aspecten van renovatie en
nieuwbouw.
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KENMERKEN

OPGAVE & INTRO

GENERATIES VAN SCHOLEN

ZES CASUSSEN

WEDEROPBOUWSCHOLEN
1950-1970

BLOEMKOOLSCHOLEN
1970-1985

1. GRONINGEN 2. UTRECHT 3. AMSTERDAM
4. EMMEN 5. HUISSEN 6. EINDHOVEN

De scholen uit de naoorlogse jaren
ademen optimisme. Met licht, lucht en
ruimte creëerden ze een omgeving waarin
kinderen zich konden ontplooien naar een
veelbelovende toekomst.

Na 1970 waren de ideeën over het
onderwijs veranderd. Naast de klaslokalen
hadden scholen behoefte aan een
flexibele organisatie met nadruk op
gemeenschappelijkheid. De lokalen
stonden niet meer strak in het gelid,
maar waren losser geordend om een
gemeenschappelijke binnenruimte te laten
ontstaan. De meeste van deze scholen
staan in de uitbreidingswijken uit die
tijd, die vanwege hun kronkelige straten
‘bloemkoolwijken’ worden genoemd.

Voor ieder onderzoek vraagt Mevrouw
Meijer drie (soms twee) architectenbureaus
om een ontwerp voor de renovatie
en transformatie van de school en de
schoolomgeving. We vragen hen de
bestaande situatie te analyseren, en
oplossingen te bedenken die ook elders
toepasbaar zijn. In totaal hebben tot nu
toe zestien bureaus aan het onderzoek
meegedaan.
Iedere opgave staat op zichzelf, maar ze
hebben drie hoofdlijnen gemeen:

De toekomst van de ‘bloemkoolscholen’
komt in de komende jaren in vele
gemeenten aan de orde. 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. Er is dus alle reden
om ook hier de slijtageplekken en de
technische mankementen te verhelpen, en
de ondergesneeuwde kwaliteiten opnieuw
te laten glanzen.

1_ Ontwerp een levensverlengende
renovatie waardoor de school ‘als nieuw’
is en weer minstens veertig jaar mee kan.
Benut de bestaande kwaliteit als basis voor
de toekomst. Verhelp de technische en
onderhoudmatige gebreken en verhoog
de duurzaamheid. Pak het ‘dichtgeslibde’
interieur aan, en neem ook het schoolerf
onder handen. Denk na over het uiterlijk
van het gebouw, over de identiteit en de
uitstraling.

Omdat er snel veel scholen nodig waren,
werden ze vaak gebouwd in systeembouw.
Ze kregen een standaardplattegrond,
bijvoorbeeld in de vorm van een H. Ook
de constructie en het materiaalgebruik
waren gestandaardiseerd.
Het zijn standaardscholen met een hoge
standaard. Een sterke troef zijn de ruime,
lichte lokalen. Zo groot als toen kunnen
ze nu niet meer worden gemaakt. Mede
dankzij deze royale lokalen hebben de
scholen een enorm aanpassingsvermogen.
Al een halve eeuw lang kunnen ze zich
aanpassen aan veranderingen in de
samenleving en in het onderwijs.
De scholen hebben bovendien een
weloverwogen plaats in het hart van
de wijk. Ze zijn gebouwd als de sociale
spil van de wijk, vaak in een ruime
groenstrook. Dat groen is op veel plaatsen
verwaarloosd, maar het kan nog altijd
worden herontdekt.
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2_ Maak het gebouw geschikt voor
de nieuwste inzichten en functies op
het gebied van onderwijsmethoden,
organisatievorm en bundeling met andere
voorzieningen.

3_ Onderzoek en verbeter zo nodig de
betekenis van de school in de wijk.
De scholen moeten uiteraard in technisch
opzicht bij de tijd worden gebracht.
Meestal moet de school tijdens de
verbouwing open blijven. De architecten
moeten dus ook een voorstel doen voor
een slimme fasering.
De zes casussen bestrijken samen
veel van de thema’s die in de
renovatieopgave aan bod komen. Twee
van de vier, in Groningen en Utrecht,
zijn typische systeemscholen die zich
moeten aanpassen aan nieuwe eisen.
In Amsterdam en Eindhoven speelt de
plaats van de school in de wijk een grote
rol. In Amsterdam moet de kleine school
fors worden uitgebreid, in Eindhoven
gaat het om de school in een groter
geheel van wijkvoorzieningen. Emmen
laat zien hoe een school zich ook met
een monumentenstatus kan blijven
ontwikkelen. Voor het scholencluster in
Huissen is een heldere interne structuur
gewenst die de onzekere organisatorische
veranderingen aankan.
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SITUATIESCHETS

CASUSSEN

Situatie van de Bisschop Bekkersschool

Situatie Schoolgebouw Wevelaan

Situatie van de Frankendaelschool

De school bestaat uit twee oorspronkelijke

Vanuit de lucht is duidelijk te zien dat de school is

De kleine school staat op de overgang van een

gebouwen die bij een latere verbouwing met elkaar

opgebouwd uit twee H-vormen met een patio. De

woonwijk en een groengebied met sportvelden en

zijn verbonden. Dit tussendeel functioneert slecht;

school moet worden uitgebreid en er moet een

schoolwerktuinen. Het gebouw uit 1957 is zorgvul-

het is meer een knelpunt dan een verbindingsroute.

tweede gymzaal komen.

dig afgestemd op de zichtlijnen vanuit de wijk naar
het groen.

Het gebouw boven in beeld hoort niet bij de
opdracht.
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1. GRONINGEN

2. UTRECHT

3. AMSTERDAM

De Bisschop Bekkersschool in Groningen
is een zelfstandige school in combinatie
met een kinderopvang. De school voert
een nieuwe onderwijsmethode in, Slim
Fit, met als basiseenheid een groep van
60 leerlingen die in verschillende maten
kan worden onderverdeeld. De vraag is
of het bestaande gebouw aan de nieuwe
eisen kan voldoen. Ook de problematische
verbinding tussen de twee oorspronkelijke
bouwdelen moet worden opgelost.
Tenslotte hecht de school aan de grote
ontmoetingsruimte, de Bekkersplek.

De gemeente Utrecht wil aan de Wevelaan
een overlooplocatie van ‘zwevende
lokalen’ inrichten. Deze dependance
moet tijdelijke ruimtebehoeften van
meerdere scholen in de wijk kunnen
opvangen. Flexibiliteit is een vereiste,
want de behoefte zal in de toekomst
regelmatig veranderen. Het is zelfs
mogelijk dat het hele gebouw ooit weer
als één school functioneert. Er moeten
een kleine uitbreiding en een tweede
gymzaal komen. Het gebouw moet een
overtuigende identiteit krijgen, zodat het
niet als tweederangslocatie wordt ervaren.

De Frankendaelschool in Amsterdam Oost
moet groeien van vijf naar tien lokalen,
en misschien zelfs zestien. De groei hangt
samen met de komst van een nieuwe
woonwijk, en van een nog te nemen
beslissing van het schoolbestuur over
opheffing van een andere locatie. Het
onderzoek laat zien wat zo’n uitbreiding
concreet betekent. De school maakt
onderdeel uit van een monumentaal
stedenbouwkundig ensemble tegen een
groene achtergrond. Dat vraagt om extra
zorgvuldigheid in het ontwerp.

11

SITUATIESCHETS

CASUSSEN

Situatie Toermalijn

Situatie scholencomplex De Zilverkamp

Situatie Parochiekavel Mimosaplein

De SBO Toermalijn staat in een kleinschalig gebied

Het complex met drie basisscholen plus andere

De school staat midden op het ‘parochiekavel’ bij

tussen de grote uitbreidingswijken Emmermeer en

voorzieningen ligt in de jarenzeventigwijk de

de kerk dat van oorsprong het sociale hart van de

Angelslo. De voorzijde kijkt uit op de bosrand, de

Zilverkamp. Het grenst aan een winkelcentrum en

buurt was. De verzameling gebouwen ligt in een

achterzijde ligt aan een binnenterrein.

aan een groengebied met water.

slecht toegankelijk, verwaarloosd en ‘verrommeld’
groengebied.
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4. EMMEN

5. HUISSEN

6. EINDHOVEN

Toermalijn is een school voor speciaal
basisonderwijs met een regionale functie.
Het gebouw functioneert nog altijd goed
maar kent enkele ouderdomsgebreken.
De toekomstige omvang en functie wordt
beïnvloed door onzekere ontwikkelingen
in het passend onderwijs en door
de problematiek van de krimp. Het
oorspronkelijke bouwdeel uit 1956 is
een provinciaal monument, de diverse
aanbouwen uit latere jaren zijn dat niet.

Het laagbouwcomplex uit 1975-1981
bestaat uit vier bouwdelen. Daarin
zitten drie basisscholen, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en
een buitenschoolse opvang. Er zijn
organisatorische veranderingen op til:
de ene school groeit, de andere
krimpt. De indeling van de scholen is
onoverzichtelijk en dichtgeslibd, en er
is achterstallig onderhoud. Gebouw
en omgeving hebben een algehele
opfrisbeurt nodig.

Het Mimosaplein in Eindhoven is een
kenmerkende ‘parochiekavel’. Kerk,
school, winkels en groen vormden hier
voorheen het hart van de buurt. Ook nu
nog liggen belangrijke voorzieningen
(school, kinderopvang, buurthuis) aan of
bij het plein. Hun gezamenlijke ‘erf’
is versnipperd en door hekken opgedeeld.
De opgave is hoe het gebied weer
als geheel kan worden ervaren, door
het groen openbaar te maken de
voorzieningen een betere plek te geven.
Ook moet de school een uitbreiding
krijgen.
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CASUS 1. BISSCHOP BEKKERSSCHOOL | GRONINGEN

PVANB ARCHITECTEN

Het knelpunt in het gebouw kan worden opgelost
met een uitbreiding van het middendeel (grijs
lokaal
53m2

op de plattegrond). Hier komt de dubbelhoge

gespecialiseerd
lokaal
54m2

BASISGROEP 7

ontmoetingsruimte Bekkersplek. De bestaande

mediatheek
13m2

170m2

school wordt intern verbouwd voor het Slim

64m2

berging
17m2

lokaal
53m2
BASISGROEP 8

techniek
6m2

miva toilet
4m2

LIFT

Fitonderwijs (blauw) voor de onderbouw

tijdelijk lokaal
56m2

keuken
10m2

haard/koffie
14m2

(rechtsonder) en bovenbouw (linksboven). Tijdens

200m2

concierge/brugfunctionaris
30m2
docentenkamer
39m2

de verbouwing kan de ontmoetingsruimte worden

Dikkie Dik
75m2

tijdelijk lokaal
56m2

kantoor

stilteplek
14m2

opgedeeld tot tijdelijke lokalen. pvanb architecten

bestaande situatie

ruimte toevoegen in bestaande structuur

Het ontwerp voor de
Bisschop Bekkersschool

nieuwe jas te geven, en daarmee een heel andere
BASISGROEP 1
0

14

grijpen de technische eisen aan om de school een

18m2
berging als
meubel

80m2

Het ontwerp voor de
e
Bisschop Bekkersschool

1

2

5m

BASISGROEP 2

170m2

BASISGROEP 3

uitstraling dan voorheen.
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CASUS 1. BISSCHOP BEKKERSSCHOOL | GRONINGEN

ZOFA ARCHITECTEN

programma
Programma
De programmatische herschikking heeft geresulteerd in
een layout waarin de Bekkersplek centraal is komen te
staan. De Bekkersplek verbind de verschillende clusters
van groepsruimtes met elkaar en biedt een ruimtelijke
relatie tussen de verdiepingen.

8

De groepsruimtes van de bovenbouw zijn geclusterd
rondom een middenzone met afgesloten kleinere
ruimtes die gedifferentieerd gebruik en de
implementatie van de Slim-Fit princicpes mogelijk maken.
De kleuterlokalen en de peuterspeelzaal zijn rondom het
speellokaal gegroepeerd.

9

8

Het speellokaal en de Bekkersplek kunnen zowel worden
geschakeld als gescheiden waardoor meervoudig gebruik
mogelijk wordt. Het oudercafé/winkel heeft een eigen
ruimte gekregen en is zodanig gesitueerd dat het als
kantine en kan fungeren voor het eventuele gymlokaal
maar ook ter ondersteuning van de Bekkersplek kan
dienen.

8

8

7

geworden
dan nu het geval is. Het lage gedeelte
9
7

8

7

8

wordt gesloopt.
Door echter de fundering, vloeren
7

8

en
stukjes
muur te handhaven, laat Zofa hier
7
5

6

7
een bijzonder
speelterrein ontstaan. De verloren

ENTREE

De ondersteunende functies (docentenkantine,
werkplekken, kantoren) zijn gegroepeerd in de zone aan
het plein (zicht/controle op het plein) en zijn flexibel
indeelbaar.

ENTREE
GYMZAAL

5

7
ruimte wordt
gecompenseerd met nieuwbouw

2
LIFT

LIFT

4

8

In dit voorstel is het schoolgebouw veel compacter

3

tegen het hogere bouwdeel aan. Aan de lokalen
voor onderbouw (lichtoranje) en bovenbouw
10

1

16

1.

Lokalen onderbouw met toiletgroep

2.

Peuterspeelzaal met toiletgroep en berging

3.

Speellokaal (verdiept) voor onderbouw en peuterspeelzaal

4.

Oudercafé / winkel

5.

Bekkersplek te combineren met speellokaal

6.

Receptie / werkplek conciërge

7.

Kantoor / kantine ruimtes personeel uitwisselbaar als extra lesruimte

8.

Lokalen bovenbouw

9.

Gestapelde (stilte) werkplekken

1

(donkeroranje) zijn speciale Slim Fit-ruimten

1

toegevoegd (nr. 9 op de plattegrond).
begane grond

1 2

5

10m

1ste verdieping
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CASUS 1. BISSCHOP BEKKERSSCHOOL | GRONINGEN

HELDER & HELDER ARCHITECTEN

Dankzij een ingrijpende interne herordening
wordt het onderscheid gestroomlijnd tussen
onderbouw (rechtsonder), bovenbouw (linksboven),
ontmoetingsruimte (geel) en peuterspeelzaal
(oranje). Een beperkte uitbreiding van het
middendeel volstaat. De plattegrond van Helder
& Helder laat zien dat in de bestaande school veel
scheidingswanden kunnen verdwijnen: het gebouw
is flexibel genoeg voor de Slim Fit-methode. Het
gebouw krijgt een nieuwe, houten huid.
18
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bibliotheek

handvaardigheid

computer

computer

computer

computer

hang

hang

hang

hang

lerarenkamer

lerarenkamer

lerarenkamer

lerarenkamer

DaF ARCHITECTEN

computer

computer

computer

computer

CASUS 2. SCHOOLGEBOUW WEVELAAN | UTRECHT

+1

+1
BSO

BSO

bibliotheek

RE-MUWI

0

BSO

0

0

bibliotheek

0

De ‘vintage’ jarenzestiguitstraling van het
gebouw verdient herwaardering, vindt DaF. De
oorspronkelijke structuur en esthetiek zijn daarom
als uitgangspunt genomen voor een behoedzame
aanpak. De uitbreiding bevindt zich aan de twee
uiteinden in bijpassende stijl, en dat geldt ook voor
de aan de vier nieuwe entrees aan de lange zijden.
Een reeks plattegronden laat zien hoe flexibel het
gebouw kan worden gebruikt.
20

21

CASUS 2. SCHOOLGEBOUW WEVELAAN | UTRECHT

RHAW ARCHITECTEN

In dit ontwerp vormt de halfronde uitbreiding
een verbinding tussen de school en de gymzalen.
Ook in RHAW’s ontwerp voor het schoolplein
overheerst de ronde vorm. De oorspronkelijke
school wordt opgeschoond en uitsluitend gebruikt
als basisschool. Alle extra functies worden in de
nieuwbouw ondergebracht.
22
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CASUS 2. SCHOOLGEBOUW WEVELAAN | UTRECHT

BUREAU SLA

De uitbreiding van het gebouw is mogelijk door
de poten van de H dikker te maken. In een van de
uitstulpingen heeft SLA een dubbelhoog speellokaal
ondergebracht. Het gebouw krijgt een nieuwe
uitstraling dankzij een buitenzijde die doet denken
aan een onregelmatige stapeling van houtblokken.
De tweede gymzaal wordt een kwartslag gedraaid
ten opzichte van de bestaande.
24
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CASUS 3. FRANKENDAELSCHOOL | AMSTERDAM

HAPPEL CORNELISSE VERHOEVEN

Happel Cornelisse Verhoeven neemt het bestaande
gebouw als het hart van een nieuwe 8-vormige
plattegrond met tien lokalen. In het ene oog van
de 8 komt een patio, in het andere het verhoogde
speellokaal. De materiaalkeuze blijft dicht bij de
bestaande school. De schoorsteen wordt verhoogd
om weer in verhouding te zijn met het grotere
gebouw.Een verdere uitbreiding tot 16 lokalen
kan het best in een afzonderlijk gebouwtje aan de
overkant van het water, gecombineerd met een
gymzaal.
26
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CASUS 3. FRANKENDAELSCHOOL | AMSTERDAM

STUDIO JVM

Jeroen van Mechelen gaat als enige uit van een
uitbreiding naar 16 lokalen, met de 10-klassige
school als tussenstap. Eerst wordt het gebouw in
de richting van het water verlengd (10 lokalen). Aan
de overzijde van het water volgt de bouw van de
gymzaal. Tenslotte worden zij met elkaar verbonden
door een bruggebouw. De aula, de bibliotheek
en het speellokaal komen aan het water te liggen.
Vanuit de wijk gezien lijkt de luchtige architectuur
van de brug bijna tussen het groen te verdwijnen.
JVM stelt voor de uitbreiding van de school volgens
een modulair bouwsysteem uit te voeren.
28
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CASUS 3. FRANKENDAELSCHOOL | AMSTERDAM

LOOS ARCHITECTS

Miguel Loos rekt de bestaande structuur van
de school in de breedte uit. Zo ontstaat ruimte
voor zes extra lokalen en andere voorzieningen.
De centrale circulatiezone dient ook als aula.
De bibliotheek zit in het hart van de school. Het
gebouw blijft licht en transparant dankzij grote
vensters en daklichten, terwijl er ook binnen goede
zichtlijnen zijn tussen de lokalen en het leerplein.
Uitbreiding naar 16 lokalen is mogelijk door de
opzet van de begane grond naar boven te kopiëren,
maar stedenbouwkundig adviseert Loos om deze
variant niet uit te voeren. Het gymlokaal komt aan
de overzijde van het water.
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Ontwerp
stap 4
Ontwerp stap
3

Toermalijn als leefwereld
Toermalijn als leefwereld

CASUS 4. TOERMALIJN | EMMEN

VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN
Stappenplan
Stappenplan
Stap 1

Stap 2

Gebruik Maximaal
Toermalijn als leefwereld
Gebruik Uitbreiden
180 leerlingen
Toermalijn als leefwereld
160
15leerlingen
leslokalen
131 leslokalen
flexlokaal
Stap 3
Stap 4
1 1flexlokaal
multifunctionele ruimte
1 1culturele
ruimte
handvaardigheidlokaal
1 handvaardigheidlokaal

5jr

Nieuwe volume
5jr
Nieuwe
lokalen
Opknappen bestaand

Toevoegen van extra lokalen

Start aanvraag ontwikkeling midden gebied

Start ontwikkelen plan collectieve onderdelen

Opknappen bestaand

Toevoegen van extra lokalen

Maken tweede entree en rondgang
Inrichten parkeerterrein Start ontwikkelen plan collectieve onderdelen
Start aanvraag ontwikkeling midden gebied
Uitbreidingsmogelijkheden
onderwijs
Maken tweede entree
en rondgang
Inrichten parkeerterrein

Verplaatsen gymzaal uit
gebouw, ontwikkelen sportzaal
en biomassa
Verplaatsen gymzaal uit
gebouw, ontwikkelen sportzaal
en biomassa

Uitbreidingsmogelijkheden onderwijs

Van Schagen stelt een ruime opzet voor, die
doet denken aan kenmerkende Groningse en
Drentse schooltypen uit de jaren vijftig en zestig.
Ook het terrein om de school wordt herordend.
De monumentale voorzijde blijft ongewijzigd;
de ingrepen vinden plaats aan de achterkant.

Multifunctionele
ruimte
Nieuwbouw binnenzijde

De lokalen (paars) liggen langs een 8-vormig
gangenstelsel met twee binnenpleinen (lichtgrijs).
De gymzaal wordt een centrale ontmoetingsruimte
(roze). Op het achterterrein past een nieuwe
gymzaal (oranje). Het parkeerterrein voor personeel
verhuist van de voorzijde naar het achterterrein
(grijs). De uitvoering kan stapsgewijs.
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CASUS 4. TOERMALIJN | EMMEN

JEROEN BOERSMA ARCHITECTUURSTUDIO (JAS)

Ook JAS wil het monumentale deel van de school
behouden en de latere toevoegingen slopen. Aan
één zijde (links) komt een nieuwe aanbouw die een
vijfhoekige patio omsluit. Deze aanbouw bevat
twee nieuwe lokalen en een docentenkamer die
ook als lokaal kan worden gebruikt. De uitbouw is
uitgevoerd in een lichte bouwwijze en er kunnen
desgewenst nog twee lokalen worden toegevoegd.
JAS heeft ook vergevorderde ideeën voor de
inrichting van het gebouw, met onder meer speciale
meubels in de lokalen en kleurbanen in de gangen
die de oriëntatie vergemakkelijken.
34
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CASUS 4. TOERMALIJN | EMMEN

ZECC ARCHITECTEN

Zecc stelt voor om de plattegrond van de school zo
compact mogelijk te maken, zoals tegenwoordig
vanuit exploitatieoogpunt gebruikelijk is. De latere
uitbreidingen worden gesloopt en de gangruimte
beperkt. Achter de bestaande rij lokalen aan
de voorzijde komt een rij lokalen die flexibel
kunnen worden ingedeeld en gebruikt. De oude
E-vormige structuur waarin de drie vleugels twee
pleinen afschermen, verdwijnt hiermee. Het laatste
lokaal van de rechtervleugel verandert in een
‘buitenkamer’, een semi-overdekte speelplaats.
In de materiaalkeuze benadrukt Zecc het verschil
tussen oud en nieuw.
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CASUS 5. DE ZILVERKAMP | HUISSEN

MARCO HENSSEN ARCHITECTEN

Marco Henssen brengt het scholencomplex met
minimale middelen bij de tijd, terwijl hij tevens
de oorspronkelijke structuur in ere herstelt. Het
dichtgeslibde stelsel van gangen en open ruimten
wordt opgeschoond. Een belangrijke ingreep is de
‘passage’ die alle drie de scholen (blauw, groen,
geel), de gemeenschappelijke ruimten (roze) en
de aanvullende voorzieningen peuterspeelzaal,
kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (psz,
kdv, bso) van binnenuit met elkaar verbindt. Deze
passage verhoogt de flexibiliteit. De scholen
worden losgemaakt van het winkelcentrum en het
plein wordt grotendeels openbaar.
38
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CASUS 5. DE ZILVERKAMP | HUISSEN

NEXIT ARCHITECTEN

Algemene
ruimte ruimte
algemene
Bergruimte
bergruimte
Lokalen
lokalen
Ondersteunende
ruimte ruimte
ondersteunde

toiletruimte
Toiletruimte
verkeersruimte
Verkeersruimte

eenheid
Eenheid
extra route / doorgang
Extra route / doorgang

hoofdentree
in kas
Hoofdentree in kas
bestaande
entree
naar algemene
ruimte
Bestaande entree
naar algemene
ruimte
bestaande
entree
naar leslokaal
Bestaande entree
naar leslokaal
(optionele)
nieuwe
(Optionele) nieuwe
entreeentree

Nexit stelt voor een grote glazen kas over het
hele complex te bouwen. Hierdoor hoeft aan het
gebouw zelf relatief weinig te gebeuren. De kas
zorgt voor isolatie en schept extra ruimte voor
spelen en tuinieren. De ‘interne buitenruimte’
vergemakkelijkt ook de bereikbaarheid van de
verschillende onderdelen van het complex. Ieder
onderdeel krijgt door middel van kleur een eigen
identiteit. De kas wordt een opvallend baken in de
wijk, en verwijst ook naar de glastuinbouw in de
omgeving van Huissen. Dankzij de zonnepanelen
in het glasdak kan het complex zelfs een
energiecentrale voor de wijk worden.
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CASUS 6. MIMOSAPLEIN | EINDHOVEN

BURO LUBBERS
Groene oase in de buurt:
buurtpark

Flexibel ontwerp:
aanpasbaar aan (latere)
wensen en behoeften
Velden/pleinen:
gebieden voor aanwezige functies
gebieden voor eventuele nieuwe

Verbindende loper:

functies gebieden voor de buurt

spil van het plan,
ontmoedigingsgebied
voor wandelaars en fietsers
alle functies bereikbaar

Groene velden/pleinen:
verbindende identiteit
individuele mogelijkheden

Het groene ‘parochiekavel’ verandert in een buurtpark. Eerst ontwerpt Buro Lubbers een autoroute
(een langzame lus om het gebied heen) en een
Autolus:

route voor langzaam verkeer (centraal door het

auto wordt buiten het gebied gehouden

park). Het park is opgedeeld in groene velden en

alle functies zijn bereikbaar

pleinen. In dit landschappelijk patroon past ook
de bebouwing; sommige gebouwen blijven staan,
terwijl andere worden gesloopt en vervangen op
een andere plaats.
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CASUS 6. MIMOSAPLEIN | EINDHOVEN

SUBOFFICE

De groenstrook wordt geordend door een aantal
nieuwe gebouwen, die elk een deel van de groene
ruimte adopteren. Een fiets- en wandelroute
smeedt het gebied tot een geheel. SubOffice werkt
twee varianten uit. De optie Hergebruik (links)
heeft geleidelijke, groene overgangen tussen de
openbare ruimte. Daarmee wordt het erfachtige
karakter in stand gehouden. Bij de optie SPILhuis
(rechts) zijn de grenzen geformaliseerd, en vormen
ze een onlosmakelijk onderdeel van de architectuur.
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De bestaande school
is een springplank
voor de toekomst.
Je hoeft niet bij nul
te beginnen.

RESULTATEN

EEN STERKE BASIS OM
OP VOORT TE BOUWEN

WE WETEN NU NOG BETER HOE
GOED DEZE SCHOLEN ZIJN

DE SCHOOL BIEDT EEN BASIS
OM OP VOORT TE BOUWEN

EN NU CONCREET:
DE KWALITEITEN

VRIJHEID VOOR
VERSCHEIDENHEID

Dankzij deze zes casussen hebben we
meer inzicht gekregen in de kenmerken
en kwaliteiten van de nog bestaande
naoorlogse scholen en hun ‘schoolerf’.
Alle betrokkenen zijn zich meer bewust
geworden van de kwaliteit die ze nu al in
handen hebben.

De basisstructuur van deze scholen
(de constructie, de plattegrond, de
functionaliteit) is stevig, flexibel en nog
altijd actueel, zo werd duidelijk. De
scholen hebben hun waarde dubbel en
dwars bewezen. Zo’n gebouw heeft een
CV van veertig jaar van trouwe en flexibele
dienst. Het vertegenwoordigt ook veertig
jaar van opgebouwde kennis en ervaring
in het gebruik. Het bestaande gebouw is
een kennisbron die je kunt benutten om
de school door middel van renovatie nog
beter te maken.

De scholen uit 1950-1970 zijn destijds
op een uiterst efficiënte manier in elkaar
gezet. De flexibele constructie maakt het
mogelijk om binnenmuren te verwijderen
of te verplaatsen. Ze hebben ruime, hoge
en lichte lokalen, van een maat die je niet
terugkrijgt in nieuwbouw.

De scholen bieden een basis om voor de
toekomst vele richtingen in te slaan. De
ontwerpen laten zien hoeveel vrijheid er is
om te variëren. Combineer de waardevolle
basis van de historische school met het
vernuft van een goede architect, en er
ontstaat een verbluffende vrijheid voor
verscheidenheid.

Architectuurhistorisch onderzoek bracht
ons terug naar de tijd toen deze scholen
nieuw en fris waren, als tekenen van
optimisme en idealisme. De stofnesten
van de decennia worden weggeblazen,
zodat opnieuw de helderheid en de
gebruiksmogelijkheden bloot komen
te liggen die toen al waren beoogd.
Historisch onderzoek gaat dus niet alleen
over vroeger, maar is juist ook nuttig voor
het heden en de toekomst.
Het ontwerpend onderzoek voegt hier nog
iets aan toe. De architecten analyseren
hoe de school en de omgeving ruimtelijk
in elkaar zitten. Ze leggen de sterke en
zwakke punten bloot. En daarmee laten
ze zien wat de basis is waarop je nu kunt
voortbouwen.
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Zo’n basis is er niet bij nieuwbouw.
Alle ervaring die in een gebouw is
samengebald, wordt vernietigd bij de
sloop, en dan begint de nieuwbouw vanaf
nul. Handhaving van de school stelt je in
staat een volgende stap te maken, die niet
bij nul hoeft te beginnen. De bestaande
school is een springplank voor de
toekomst. Met dezelfde inspanningen kun
je een hoger resultaat bereiken.

De scholen uit 1970-1985 zijn meer
naar binnen gericht. Ze hebben veel
extra ruimte buiten de klaslokalen, voor
gemeenschappelijke activiteiten of
individuele werkplekken. Hiermee liepen
ze vooruit op onderwijsvisies die nu
actueel zijn.
Al deze scholen staan doorgaans op een
mooie ruime locatie in het hart van de
wijk, omringd door volwassen groen. Ook
dat is bij nieuwbouw niet vanzelfsprekend;
steeds vaker worden scholen naar de
marge van de wijk gedrukt.
Deze scholen hebben ook gebreken. De
scholen uit 1950-1970 hebben weinig
andere ruimten dan lokalen, en die uit
1970-1985 zijn in de loop der tijd vaak
dichtgeslibd. Het intensief gebruik laat
sporen na. Maar dit zijn relatief kleine
gebreken, die goed te verhelpen zijn.

Functioneel gezien blijken deze scholen
onverminderd flexibel. Of het nu gaat
om Slim Fit of om Zwevende Lokalen,
de aanpassing is geen probleem. Met
bescheiden ingrepen past het modernste
onderwijs erin. Ook de reorganisatie
van de ruimte biedt vele mogelijkheden.
Hetzelfde geldt voor het uiterlijk en de
uitstraling van de school: de nieuwe school
kan dicht bij het origineel blijven maar ook
een complete metamorfose ondergaan.
Dit rijke keuzepalet gaat samen met een
overzichtelijk kostenplaatje. Zodat alle
betrokkenen zich met een gerust hart
kunnen richten op de belangrijkste vraag:
hoe kunnen wij schoolkinderen de mooiste
en meest stimulerende leeromgeving
bieden, een school die ze zich hun hele
leven zullen blijven herinneren?
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SCHOLENBOUW VRAAGT
KENNIS EN TOEWIJDING
Mevrouw Meijer laat zien dat het kan. De
scholenbouw kan zich bevrijden uit de
sleur waarin de bewegingsruimte altijd te
krap lijkt. Er is een keuze mogelijk, een
keuze geleid door kennis, gedrevenheid,
principes en smaak. We kunnen prachtige
scholen behouden en krijgen. Aan de
budgetten ligt het niet.
Het meest indrukwekkende resultaat van
ons onderzoek is de toewijding waarmee
aan de casussen is gewerkt. Door de
architecten, door de scholen en door
de gemeenten. Het is een genot om de
concentratie en de betrokkenheid mee
te maken. Het leidt tot optimistische
verwondering: dat dit ook mogelijk is! En
ontroering: het lukt om los te komen van
de tobberige sfeer van risicomijding die
vaak om scholenbouw hangt!
Hier wordt scholenbouw weer een
inspirerende opgave. De volgende vraag
is of de inspiratie ook wordt verzilverd
in de praktijk. De sleutel ligt bij de
opdrachtgevers van scholenbouw, dus bij
gemeenten en schoolbesturen.

We kunnen prachtige
scholen krijgen.
De sleutel ligt bij
de opdrachtgevers.

MEVROUW MEIJER
VLIEGT VERDER

CONTACT MET
MEVROUW MEIJER

BETROKKENEN BIJ
HET ONDERZOEK

Het bureau van Mevrouw Meijer bestaat uit

Algemeen

architect Tjeerd Wessel en kunsthistoricus

Het onderzoek ‘Nieuw leven voor naoorlogse

Wilma Kempinga.

scholen’ is mede gefinancierd door het
Stimuleringsfonds voor Architectuur (Regeling

Mevrouw Meijer is inmiddels met
volgende projecten bezig. Zoals een
groot onderzoek in Haarlem, waar we niet
één maar veertien naoorlogse scholen
onderzoeken. Andere casussen zijn op
komst.

Meer informatie vindt u op

Belvedere) en door de Rijksdienst voor het Cutureel

www.mevrouwmeijer.nu

Erfgoed (Deelprogramma Wederopbouw).

Stichting Mevrouw Meijer

Groningen (2011-2012)

Andreas Bonnstraat 25 III

Opdrachtgever: Katholieke Onderwijs Centrale

1091 AW Amsterdam

Groningen i.s.m. Gemeente Groningen

De nadruk verschuift geleidelijk naar de
‘bloemkoolscholen’ uit 1970-1985. De
casus Huissen is een eerste kennismaking
met deze scholengeneratie. Ook hier
willen wij bereiken dat de scholen niet
gedachteloos aan het einde van de
boekhoudkundige afschrijvingstermijn
worden gesloopt, maar dat een
levensverlengende renovatie als
gelijkwaardig alternatief wordt behandeld.

Wilma Kempinga

Architecten: pvanb architecten, Groningen /

Mevrouw Meijer is inmiddels een bekende
naam in de wereld van onderwijs,
scholenbouw, erfgoed, architectuur en
stedenbouw. Wij werken samen met onder
meer de Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
de Vrije Universiteit Amsterdam, TU
Eindhoven, schoolbesturen, gemeenten
en provincies. Mevrouw Meijer geeft
regelmatig presentaties en neemt deel aan
discussies over onderwijs en architectuur.

Zofa, Groningen / HelderenHelder, Groningen

06 19 210 520
wk@mevrouwmeijer.nu

Utrecht (2012)
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, Dienst

Tjeerd Wessel

Maatschappelijke Ontwikkeling

06 230 22 878

Architecten: DaF-architecten, Rotterdam /

tw@mevrouwmeijer.nu

Bureau SLA, Amsterdam / RHAW, Utrecht

Het bestuur van de Stichting Mevrouw Meijer

Eindhoven (2012)

bestaat uit:

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland

Architecten: Buro Lubbers,’s Hertogenbosch /

Dirk Sijmons, landschapsarchitect, hoogleraar TU Delft

SubOffice, Rotterdam

Simone Rots, architectuurhistoricus, bureau Crimson
Amsterdam Oost (2012-2013)
Over het onderzoek ‘De school als een wereld in

Opdrachtgever: Stadsdeel Amsterdam Oost

zichzelf’ verscheen een special van het tijdschrift

Architecten: Happel Cornelisse Verhoeven,

Lay-out #19, zie www.architectuurfonds.nl/nl/layout/

Rotterdam / Loos Architects, Amsterdam /

20/lay-out__19/

Studio JVM, Amsterdam
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Emmen (2013-2014)

Stichting Mevrouw Meijer, juni 2014

Opdrachtgever: gemeente Emmen

Ontwerp: Annelies Frölke

Architecten: Van Schagen Architekten Rotterdam /

Druk: proudly printed by robstolk®

JAS, Jeroen Architectuur Studio, Paterswolde /
Zecc Architecten, Utrecht
Huissen (2014)
Opdrachtgever: gemeente Lingewaard
Architecten: Marco Henssen Architecten, Rotterdam
samen met Hans Kalkhoven, Rotterdam /
NEXIT, Arnhem
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