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Stichting Mevrouw Meijer is een ideëel

Mevrouw Meijer ontleent haar naam aan het

onderzoeksbureau dat verbetering van de

kinderboek Mevrouw Meijer, de merel, geschreven

schoolarchitectuur nastreeft.

en geïllustreerd door Wolf Erlbruch.

Mevrouw Meijer vindt schoolgebouwen belangrijk,

Deze Mevrouw Meijer maakt zich altijd grote

omdat kinderen er een groot en vormend deel van

zorgen om niks. Totdat ze op een dag een piepjong

hun leven doorbrengen. Een school is meer dan

mereltje in de moestuin vindt. Verdwenen zijn de

louter bedrijfshuisvesting.

oeverloze tobberijen; ze heeft nu werkelijk iets om
voor te zorgen. Ze voedt het vogeltje, geeft het

De kwaliteit van een school is van grote

vliegles, en slaat dan ook zelf haar vleugels uit.

maatschappelijke betekenis. Goede architectuur
hoort hier bij. Het ontwerp van scholen

Deze parabel leert ons hoe je vleugels kunt krijgen

verdient liefde, concentratie, gedrevenheid

door je te richten op de essentie. Mevrouw Meijer

en deskundigheid. Een school hoort geen

nodigt iedereen uit om boven het dagelijks getob

wegwerpgebouw te zijn, vindt Mevrouw Meijer.

over onderwijshuisvesting uit te stijgen en een
goede en mooie school tegemoet te vliegen.

Mevrouw Meijer wil samen met zoveel mogelijk
betrokkenen de discussie over scholenbouw nieuw

NIEUW LEVEN VOOR BESTAANDE SCHOLEN

leven inblazen en nieuwe praktijken scheppen.
In ons werk komen sommige thema’s telkens
terug. Wij voeren ‘ontwerpend onderzoek’
uit aan de hand van een concrete casus. We
nodigen hiervoor talentvolle architecten uit. Onze
bevindingen dragen we uit om kennis en debat te
stimuleren. Samenwerking met alle betrokkenen is

Met veel naoorlogse schoolgebouwen in Nederland moet de
komende jaren iets gebeuren. Ze zijn te groot, te klein, niet helemaal
passend bij het tegenwoordige onderwijs, haveloos of te duur.
Wat te doen?

vanzelfsprekend.
Mevrouw Meijer bestaat sinds 2009. Het bureau
bestaat uit Wilma Kempinga en Tjeerd Wessel.

In dit cahier geven wij antwoorden op deze vraag. We doen dat
aan de hand van het onderzoek van stichting Mevrouw Meijer in de
Haarlemse wijk Schalkwijk. De opgaven hier zijn vergelijkbaar met
die in vele andere steden en dorpen in Nederland.

NIEUW LEVEN VOOR
BESTAANDE SCHOLEN

VIER ARGUMENTEN
VOOR BEHOUD VAN EEN
BESTAANDE SCHOOL

Wat kun je doen met boekhoudkundig
afgeschreven schoolgebouwen uit de
jaren 1950-1980? De eerste impuls van
veel schoolbesturen en gemeenten is om
het gebouw te slopen en te vervangen
door nieuwbouw. En ook om dit voor
elke school apart te beslissen.

Behoud van een bestaand schoolgebouw is vaak een betere keus dan sloop
en nieuwbouw, aldus Mevrouw Meijer.
De onderwijswereld heeft tot nu toe
weinig ervaring met behoud, renovatie
en transformatie van bestaande scholen.
Daarmee doet het onderwijs zichzelf te
kort.

Mevrouw Meijer betoogt in dit schrift dat
het anders, slimmer, mooier en voordeliger kan. Vaak is het de beste keus om het
bestaande schoolgebouw niet te slopen,
maar te handhaven als uitgangspunt voor
de toekomst. Ook is het verstandig is om
meerdere scholen tegelijk aan te pakken.
Zo komen er voor hetzelfde geld meer en
betere mogelijkheden binnen bereik.
Wij baseren ons op uitgebreid onderzoek naar naoorlogse scholen. Wij zien
de school als volwaardig instrument van
het onderwijs én als waardevolle leefwereld voor kinderen, docenten en ouders.
Uitgangspunt is niet de boekhoudkundige
waarde maar de kwaliteit en de toekomstpotentie van het gebouw zelf. We gebruiken de deskundigheid van de architectuur
om de mogelijkheden te onderzoeken, in
een breed gedragen en inspirerend participatieproces.

Naoorlogse scholen kunnen met een
slimme renovatie of transformatie geschikt
worden gemaakt voor een lange toekomst,
en zijn dan minstens gelijkwaardig aan
nieuwbouw. Voorwaarde is wel dat het
behoud als een volwaardige architectuuropgave wordt behandeld.
Samengevat zijn er vier argumenten om
behoud van het schoolgebouw te onderzoeken als een serieus alternatief voor
sloop/nieuwbouw.

In dit schrift presenteren we de resultaten
van ons onderzoek naar veertien scholen in
de naoorlogse Haarlemse wijk Schalkwijk.
Van onze eerdere projecten geven we
ultrakorte impressies. Voor meer documentatie verwijzen wij u graag naar:
www.mevrouwmeijer.nu

1. Functionaliteit. Naoorlogse scholen zijn
nog altijd gemakkelijk en flexibel in het
gebruik. Vooral de kwaliteit van de lokalen
is superieur. Zoals een Groningse schooldirecteur zei: ‘Toen ik hoorde hoeveel
vierkante meter je bij nieuwbouw per kind
krijgt, schrok ik echt. We hebben nu veel
meer. Ik dacht ineens: als je dit plat gooit
krijgen we dit volume nooit meer
terug.’

neringen van miljoenen, met de cultuurhistorie (...) en met de buurt. Dit alleen al
verplicht tot zorgvuldigheid.
3. Duurzaamheid. Sloop en nieuwbouw
kosten veel energie en grondstoffen.
Compacte nieuwbouw is weliswaar energiezuiniger in het gebruik, maar dit weegt
niet op tegen de milieulast van de bouw.
Behoud en transformatie is de meest
duurzame keus.
4. Tenslotte is het financieel aantrekkelijk.
Het bouwkostenadviesbureau Winket
heeft voor Mevrouw Meijer uitgerekend
dat behoud en transformatie 10 tot 30 %
minder kost dan nieuwbouw. De financiële
risico’s en de kinderziekten zijn meestal
kleiner, het aantal vierkante meters groter.
Je krijgt, kortom, meer school voor je
geld.

2. Historische waarde. Deze scholen zijn
kenmerkend voor de naoorlogse geschiedenis. Hier ging half Nederland naar
school. Ze zijn verbonden met de herin2
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DRIE TROEVEN VAN
MEVROUW MEIJER
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Stichting Mevrouw Meijer is een ideëel
onderzoeksbureau dat de kwaliteit van
de onderwijshuisvesting wil verbeteren.
We doen dit het liefst aan de hand van
een concrete casus. We hebben hiervoor
een eigen onderzoeksmethode ontwikkeld die uitgaat van het onderwijs, en
die gebruik maakt van de beeldende
kracht van de architectuur, de inhoudsgerichte participatie van alle betrokkenen en een nuchtere kostenberekening.
Dit zijn Mevrouw Meijers troeven.

1. DE ONTWERPKRACHT
VAN DE ARCHITECTUUR
Renovatie en transformatie zijn het waard
om te worden behandeld als een volwaardige architectuuropgave. De ontwerpkracht van slimme, betrokken architecten
draagt bij aan een betere school. Mevrouw
Meijer schakelt hun kennis helemaal aan
het begin van het proces in. En niet pas
aan het eind, zoals helaas vaak gebeurt.
Architecten kunnen een oud gebouw
doorgronden. Ze kijken door de sleetse
plekken heen. Ze herontdekken de kwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp,
zoals een flexibele bouwconstructie, een
uitgekiende rangschikking van de lokalen,
en een fraaie relatie tussen binnen- en
buitenruimten. Architecten laten zien hoe
actueel deze kwaliteiten zijn, en hoe je ze
kunt inzetten om van de bestaande school
een school van de toekomst te maken.
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Per onderzoek kiest Mevrouw Meijer drie
architecten met elk een eigen aanpak. Het
zijn ontwerpers die goed kunnen analyseren en voor wie architectuur meer is
dan een façade. Het echte ontwerpwerk
zit immers van binnen. Wij kiezen architecten die niet eerder een school hebben
ontworpen, omdat zij scherp en fris zijn.
Zij bewijzen dat scholenbouw geen sleur
hoeft te zijn, maar tot unieke en trotse
resultaten kan leiden.
Mevrouw Meijer geeft kleine, vaak jonge
bureaus de kans om zich in te zetten voor
de scholenbouw. Die kans krijgen ze in
de gangbare praktijk nauwelijks, doordat
de beperkte Nederlandse uitleg van de
Europese aanbestedingsregels grote
ontwerpbureaus voortrekt. Wij laten zien
hoezeer het onderwijs van hun inzicht en
inventiviteit zou kunnen profiteren.

2. EERLIJKE
KOSTENBEREKENING
Het is voor schoolbesturen en gemeenten
vaak lastig om de werkelijke kosten van
behoud/transformatie en van sloop/nieuwbouw te vergelijken. Iedereen heeft zicht
op slechts een deel van het prijskaartje.
Hierdoor kunnen misverstanden gemakkelijk binnensluipen.
Mevrouw Meijer laat daarom een complete
en eerlijke kostenberekening uitvoeren
door het bouwkostenadviesbureau Winket.
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Kostenanalyse
Renovatie versus
Nieuwbouw
					
E : Energie
O : Onderhoud
I : Investering

In het calculatiemodel worden alle kosten
meegenomen: de investeringskosten voor
renovatie of sloop/nieuwbouw, plus de
exploitatielasten en de energielasten.
Concreet vergelijkt Winket drie opties.
Hoeveel kost: (a) een minimale opknapbeurt van het bestaande gebouw, (b) een
hoogwaardige renovatie/transformatie
volgens de drie architectonische ontwerpen, met een resultaat dat gelijkwaardig is
aan nieuwbouw, en (c) sloop of afstoting
van het bestaande gebouw en vervanging
door nieuwbouw.
De conclusie is dat hoogwaardige renovatie/transformatie meestal financieel gunstiger is dan sloop/nieuwbouw. Het voordeel
varieert tussen 10 en 30%. Voor hetzelfde
geld als een krappe nieuwbouw is een
royale ‘levensverlengende renovatie’ of
een complete metamorfose mogelijk, met
meer vierkante meters per leerling en
minder onzekerheden en risico’s.
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Milieu-impact
Renovatie versus
Nieuwbouw
E : Energie
O : Onderhoud
I : Investering

3. BREDE PARTICIPATIE
In de onderwijswereld worden huisvestingkwesties vaak uitbesteed. Dat is jammer,
want een schoolgebouw is een wezenlijk
onderdeel van een stimulerende leeromgeving. Wie het onderwijs serieus neemt,
zou zich daarom ook met het gebouw
moeten bezighouden.
Hoe vruchtbaar het is om zelf na te denken
over het schoolgebouw, blijkt uit het participatieproces waarin Mevrouw Meijer haar
onderzoek inbedt. Alle betrokkenen doen
eraan mee, zoals scholen, schoolbesturen,
kinderopvang en gemeentelijke afdelingen
onderwijs, groen, stedenbouw en monumenten.
De onderwijsmensen voeden de architecten vanuit de praktijk, en ze leren op hun
beurt om aan de hand van de architectuur anders naar hun school te kijken. Dit
gebeurt in een reeks van drie bijeenkomsten: een startbijeenkomst, een tussenpresentatie en een eindpresentatie.
Deze bijeenkomsten zijn ook bijzonder,
omdat het vaak de eerste keer is dat alle
betrokkenen elkaar zien en spreken. We
houden de bijeenkomsten het liefst in het
betreffende schoolgebouw. Alleen al deze
directe ontmoeting – met elkaar en met
het onderwerp – versnelt het gezamenlijke
denken en heft blokkades op.
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MEVROUW MEIJER
IN HAARLEM

DE OPGAVE

DE SCHOLEN VAN SCHALKWIJK

De gemeente Haarlem vroeg Mevrouw
Meijer om de toekomstmogelijkheden
te onderzoeken van veertien naoorlogse
schoolgebouwen in de wijk Schalkwijk.
De uitkomsten van het onderzoek zouden
worden verwerkt in het gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan 2015-2020 (IHP).

Schalkwijk is de grootste naoorlogse
uitbreidingswijk van Haarlem. Het is
vergelijkbaar met Overvecht in Utrecht en
Vinkhuizen in Groningen. Er wonen 32.000
mensen. Door de brede groengordel staat
Schalkwijk enigszins los van de rest van
Haarlem. Het lijkt een ‘stad naast de stad’.
Dat is ook in sociaaleconomisch en cultureel opzicht het geval.

Tot enkele jaren geleden was Haarlem van
plan deze schoolgebouwen uit de periode
1960-1980 te slopen en te vervangen door
nieuwbouw. Inmiddels zijn de inzichten
gewijzigd. De vraag aan Mevrouw Meijer
was of, en hoe, de bestaande voorraad
schoolgebouwen behouden kan blijven,
en ook in de toekomst volwaardig kan
functioneren.
Deze opgave is een kolfje naar de hand
van Mevrouw Meijer. Eerder onderzoek
laat zien dat naoorlogse scholen slim, ruim
en flexibel zijn ontworpen. Ze kunnen
gemakkelijk worden aangepast aan nieuwe
onderwijskundige visies. Ze zien er soms
haveloos uit door het intensieve gebruik,
en ze zijn technisch niet bij de tijd. Maar
die gebreken zijn eenvoudig te verhelpen. Wie deze gebouwen afstoft, en hun
oorspronkelijke kwaliteiten tevoorschijn
haalt, kan er opnieuw voor lange tijd van
profiteren.

LIGGING 14 SCHOLEN
IN SCHALKWIJK

1
2
3 4

Schalkwijk bestaat uit vier deelwijken. De
eerste twee wijken (1960-1971) hebben
een strak stedenbouwkundig patroon met
haakse hoeken. Voorzieningen als scholen,
kerken en winkels staan in ruime groenstroken. De latere twee delen (1966-1984)
zijn speelser ingedeeld. Met hun kronkelige straten worden ze ook wel ‘bloemkoolwijken’ genoemd.
De schoolgebouwen zijn, net als de rest
van Schalkwijk, dertig tot vijftig jaar oud.
Per saldo past hun omvang bij de huidige
en verwachte leerlingenaantallen, maar
sommige scholen zijn te krap en andere te
ruim behuisd. Enkele scholen zijn recent
vernieuwd; die blijven hier buiten beschouwing. In het onderzoek van Mevrouw
Meijer gaat het om veertien scholen.
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8

14

9
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01. Rudolf Steiner College (VO)

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs NH

02. Rudolf Steinerschool Haarlem (PO)

Stichting Vrijescholen Ithaka

03. Mgr. Huibersschool

Stichting Sint Bavo

04. De Piramide Europawijk

Stichting Salomo

05. Prof. Dr. J.J. Dumontschool

Stichting Spaarnesant

06. De Piramide Boerhaave
07. Don Boscoschool
08. De Wadden Boerhaavewijk
09. De Molenwiek Montessori
10. De Satelliet
11. De Wadden Molenwijk

Met deze kennis hebben wij ook de
scholen van Schalkwijk onderzocht.

12. De Brandaris
13. De Molenwiek Dalton
14. Hildebrandschool
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‘Het Haarlemse model is een
integrale en duurzame aanpak’

BREDE AANPAK
Het onderzoek naar een zo groot aantal
scholen is uniek. Door ze niet één voor
één aan te pakken maar gezamenlijk en in
samenhang, is er veel meer bewegingsruimte voor oplossingen. Ook is er meer
aandacht voor de relatie tussen de school
en de wijk.
Mevrouw Meijer heeft in de eerste fase
alle 14 scholen geïnventariseerd op basis
van inzage in bestaande informatie, vele
gesprekken en een bouwkundige quick
scan. Vijf vragen kwamen aan bod: hoe
functioneren de scholen onderwijskundig,
wat zijn de leerlingenprognoses, wat is
de bouwkundige staat, wat is de stedenbouwkundige context, hoe vertaalt dit zich
financieel. Wij concludeerden dat behoud
en transformatie van deze scholen goed
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mogelijk is. Ze zijn op onderdelen sleets
en verouderd, maar constructief mankeert er weinig aan. Bij elf van de veertien
volstaat een eenvoudige renovatie om ze
een volwaardig nieuw leven te geven, met
bijvoorbeeld een beter isolatie of een uitbreiding met twee lokalen. Grootschalige
sloop/nieuwbouw is onnodig.
Mevrouw Meijer stelde een ‘stoelendans’
voor tussen scholen die te krap en scholen
die te ruim in hun jas zitten. Zo wordt de
capaciteit in Schalkwijk optimaal benut.
Ook hebben wij de gemeente geadviseerd om de omgeving van de scholen op
te knappen. Wat ooit een ‘groenstrook’
heette, wordt nu vaak overheerst door
tegels en hekken. Dat kan anders.

ONTWERPEND ONDERZOEK

DE OPBRENGST

Bij drie scholen was de opgave ingewikkelder. Voor deze scholen is een diepergaand ontwerpend onderzoek uitgevoerd.
De resultaten komen op de volgende
bladzijden aan de orde. Het gaat om:
Piramide Boerhaave, Molenwiek Dalton,
en de combinatie van de Rudolf Steiner
School (basisonderwijs) en het Rudolf
Steiner College (voortgezet onderwijs).

De gemeente Haarlem heeft de bevindingen van Mevrouw Meijer verwerkt in
het Integraal Huisvestingsplan (IHP).
De gemeenteraad besloot voor het IHP
10 miljoen euro extra te bestemmen.

Bij alle drie de scholen verandert het
leerlingenaantal sterk door groei of krimp.
In één geval speelt ook een ‘stoelendans’
mee, bij een andere school de vraag of
behoud van het gebouw bouwkundig haalbaar is. Het zijn herkenbare vraagstukken
die ook elders in het land voorkomen.

Het onderzoek heeft voorts bijgedragen
aan de cultuuromslag van sloop naar
behoud. ‘Mevrouw Meijer leerde Haarlem
anders kijken’, aldus Yvon Remers, gemeente Haarlem, in VNG Magazine.
Ook de vijf betrokken schoolbesturen
konden hun visie op het schoolgebouw
vernieuwen. Dankzij het participatietraject
ontstond een breed draagvlak. Bij alle
betrokkenen zijn de deskundigheid en
het engagement toegenomen. Mevrouw
Meijer leverde concrete ontwerpen
met begrotingen voor de relatief kleine
ingrepen bij elf scholen. Het ontwerpend
onderzoek naar drie scholen heeft negen
ontwerpen opgeleverd, waarvan er mogelijk per school een zal worden uitgevoerd.
De tentoonstelling van de resultaten,
‘Herbestemmen van school naar school’,
was te zien in ABC Architectuurcentrum in
Haarlem en reist sindsdien door het land.
De tentoonstelling geeft een helder inzicht
in deze integrale en duurzame aanpak van
de onderwijshuisvesting. Het is tevens een
aansporing om dit ‘Haarlemse model’ ook
in andere steden en landelijke gebieden
toe te passen.
9

PIRAMIDE BOERHAAVE

1964 oorspronkelijke gebouw

Drie nieuwe situaties

1

SITUATIESCHETS

Derksen Windt laat alle bebouwing staan.
Met kleine ingrepen koppelen zij twee lokalen
aan elkaar met een plusruimte.

Piramide Boerhaave staat in een kenmerkende jarenzestig-groenstrook, samen
met andere voorzieningen zoals een kerk, een brandweerkazerne, een gezondheidscentrum en een winkelcentrum. Het hoofdgebouw, de oorspronkelijke
lagere school uit 1964, is gebouwd rond twee patio’s. In 1967 is een gymnastiekzaal aangebouwd. Het bijgebouw, een ‘standaard 4-klassige kleuterschool’ uit
1967, huisvest nu de kleuter- en peutergroepen van de Piramide.
De school met nu 130 leerlingen zit te ruim in haar jas. Scholen ontvangen een
vergoeding voor hun huisvestingkosten op basis van het leerlingenaantal, en de
vergoeding is hier te klein om de twee gebouwen te onderhouden. De school
moet dus nu krimpen, hoewel in de toekomst weer leerlingengroei denkbaar is.
Bovendien heeft de school onderwijskundig behoefte aan individuele en groepswerkplekken, spreekkamers en een ouderruimte.

2

Serge Schoemaker bouwt voort op het
constructiesysteem en verandert patio’s in
bijzondere les- en speelruimten.

3

Dit ruimtevraagstuk moet worden opgelost. Ook wil de school een duidelijker
gezicht in de wijk. En het gebouw moet bouwtechnisch en energetisch bij de tijd
worden gebracht.

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN HET OORSPRONKELIJKE
GEBOUW:
Hans van Eeden maakt een strakke indeling
van het schoolerf in drie stroken en geeft ook
de school een strakke vorm.

- Kleinschalig en kindvriendelijk
- Ruime lokalen met licht van twee zijden
- Mooie patio’s
- Ruime en (potentieel) groene omgeving
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1.DERKSEN WINDT

Oorspronkelijke gebouw

Nieuwe situatie

Derksen Windt betwist de noodzaak om de school

Er komt een droogloop tussen de twee gebouwen,

De indeling van het hoofdgebouw verandert met

te laten krimpen. Alle bouwdelen blijven bestaan en

de entree van het hoofdgebouw wordt licht

het overdekken van de patio’s. De zes lokalen

in gebruik, ook de kleuterschool. De school krijgt

gewijzigd, en de noordelijke ingang van het

worden sterker gegroepeerd naar onder-, midden-

- Stelt noodzaak van krimp ter discussie

hierdoor een overmaat, die veel onderwijskundige

schoolerf wordt met een poort gemarkeerd. De

en bovenbouw. Per twee lokalen is er telkens een

- Behoud van alle bouwdelen

ruimte en flexibiliteit biedt.

school krijgt een nieuwe huid om aan de isolatie-

grote voorruimte met nevenruimte beschikbaar

- Lokalen twee aan twee gekoppeld met plusruimten

De ingrepen in de bouwvolumes zijn bescheiden.

eisen te voldoen.

voor bijzondere onderwijsfuncties. Kleuters en

- Tweede entree naar de wijk gekeerd

De patio’s worden met glas overdekt.

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

12

peuters blijven in de voormalige kleuterschool.
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2.SERGE SCHOEMAKER

3710+
2780+

p=0

DOORSNEDE A-A'

5700+

2850+

p=0

DOORSNEDE B-B'

5700+

2850+

p=0

DOORSNEDE C-C'

Oorspronkelijke gebouw

Nieuwe situatie

Serge Schoemaker werkt ‘van binnen naar buiten’.

als theater, als ruimte voor het werken in kleine

Hij heeft de bouwkundige structuur van de school

groepen, als speellokaal.

als uitgangspunt voor zijn ontwerp genomen. Een

De bestaande gangen blijven als ‘verszones’

groot deel van de school blijft in tact, de patio’s

behouden en de nieuwe gymzaal sluit aan om het

worden overdekt en er komt een derde patio bij.

gangenstelsel. De school krijgt meer openheid

Schoemaker bouwt voort op de bouwconstructie,

aan de straatzijde, door het verplaatsen van

die bestaat uit dragende muren en kolommen met

toiletgroepen aan het einde van de gangen.

- Optimaal gebruik constructieve kwaliteiten

een grote indelingsvrijheid. Er komt een kleine

Het schoolerf krijgt een tweede ingang aan de

- Blijft dicht bij architectonische stijl

uitbreiding voor de kleutergroepen, inclusief een

groenstrook.

- Zichtlijnen door het gebouw heen

derde patio. De drie patio’s worden overdekt

De voormalige kleuterschool wordt afgestoten maar

- Nieuw gezicht naar Floris van Adrichemlaan

en krijgen een verlaagde vloer en een verhoogd

hoeft niet per se te worden gesloopt.

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

plafond. Iedere patio krijgt een eigen functie:
14
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3.HANS VAN EEDEN

Hans van Eeden werkt in zijn ontwerp ‘van groot
naar klein’. Met een andere indeling van het
schoolerf verbetert hij de verbinding tussen de
groenstrook en de woonwijk. Voor de noodzakelijke
krimp wordt de voormalige kleuterschool gesloopt.
Het schoolerf wordt in drie stroken of zones
verdeeld. In de oostelijke zone (rechts in beeld)
staat de school. De middenzone wordt een open
verbinding tussen noord en zuid. Hiervoor wordt
Oorspronkelijke gebouw

de gymzaal gesloopt. De westelijke strook wordt
bestemd voor sport en spel. Hier komen een
nieuwe gymzaal en een sportveld.

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

Ook de school zelf wordt strakker ingedeeld
in stroken. Tussen twee rijen lokalen komt een
langgerekte kas die onder meer de patio’s

- Maakt heldere stedenbouwkundige verbinding

overdekt. De kas krijgt een ‘semi-klimaat’; hij wordt

- Kas brengt groene long in de school

niet verwarmd. De kas heeft een onderverdeling

- Eenvoudige opzet met uitbreidingsruimte

voor onder-, midden- en bovenbouw en kan worden
gebruikt voor spel of onderwijs. Diverse meubels

- Dubbelgebruik buitenruimte
Nieuwe situatie

in de kas bieden werkplekken voor kleine groepen
leerlingen. De school kan eventueel in de lengte
worden uitgebreid ‘van stoep tot stoep’.
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MOLENWIEK DALTON

Oorspronkelijke gebouw 1975 en 1999

Drie nieuwe situaties

1

SITUATIESCHETS

Korth Tielens voegt een compacte uitbreiding
in twee lagen toe, die tevens een poort en
buitenlokaal vormt.

2
Molenwiek Dalton groeit sterk. Het doel is om twee complete leerstromen te
huisvesten, met in totaal 18 groepen. De klassen zijn relatief groot, 30 leerlingen.
Dit schept de mogelijkheid om meer ruimten op te nemen dan alleen klaslokalen.
De school heeft uitgesproken indelings-wensen. De lokalen moeten twee aan
twee kunnen worden gekoppeld. Het Daltononderwijs vraagt om ruimten voor
zelfstudie, groepswerk en thematisch werken, en talentlokalen voor muziek en
handenarbeid. Ook zijn er werkkamers, spreekkamers e.d. gewenst, mede voor
het passend onderwijs. Medegebruikers van het gebouw zijn een naschoolse
opvang en een peuterspeelzaal.
De school is, volgens de toenmalige stedenbouwkundige inzichten, in 1977
gebouwd met de entree naar het park en de achterkant naar de straat. Nu is
een duidelijker gezicht aan de straatzijde gewenst. Ook de relatie met het park
moet beter. De semipermanente aanbouw uit 1999 aan de parkzijde kan worden
gesloopt.
Omdat de omvang in de toekomst weer kan fluctueren, moeten de toegevoegde
ruimten ook voor andere (buurt)functies te gebruiken zijn.

Alvarez Ouburg heeft de onregelmatige vorm
van de school ingekaderd in een rechthoek met
patio’s die ruimte biedt aan buurtfuncties.

3

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN HET OORSPRONKELIJKE
GEBOUW:
- Ruime, lichte lokalen
- Bruikbaarheid door schuifdeuren en patio’s
- Zuivere opzet en maatvoering
- Relatie met het park

Studenten TU Eindhoven borduren voort op
het oorspronkelijke ontwerp met lange interne
zichtlijnen.
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MOLENWIEK DALTON

1.KORTH TIELENS

Korth Tielens vervangt het noodgebouw door
een nieuwe vleugel van twee bouwlagen die
uitkijkt over het park. In deze vleugel is een ruime
poort uitgespaard die ook dienst kan doen als
overdekt buitenlokaal. Zo ontstaat de ‘Open
Parkluchtschool’.

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

Oorspronkelijke gebouw

Aan de straatzijde komt een kleine toevoeging
met de bibliotheek en een entree. Zij geven het
gebouw ook aan deze zijde een uitnodigend
gezicht. Binnenin worden enkele werkkamers en

- Compacte uitbreiding in contrast met laagbouw

toiletblokken verplaatst om de interne routing te

- Introverte school wordt open en transparant

verhelderen, het rondlopen mogelijk te maken, en

- Nieuwe entree parkzijde tevens buitenlokaal

bijzondere werkplekken van verschillende maten te

- Bibliotheek als gezicht aan de straatzijde

creëren. De lokalen kunnen in de toekomst ook een
Nieuwe situatie
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andere functie krijgen.
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MOLENWIEK DALTON

2.ALVAREZ OUBURG
+ 4600
+ 4300

+ 3100
+ 2800

+ 0.00

Alvarez Ouburg geeft de plattegrond een nieuwe
hoofdvorm door de bestaande school ‘in te lijsten’
in een rechthoek.
Langs de randen van deze lijst komen bijzondere
Oorspronkelijke gebouw

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

ruimten zoals de talentlokalen, de bibliotheek, het
kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Zij vormen
aan alle zijden het gezicht aan de school. Ze kunnen
een eigen entree krijgen en hierdoor ook buiten

- Beschutte ‘school als een wereld op zich’

schooltijd een functie voor de school of de buurt

- Patio’s als onderdeel van de school

vervullen.

- Paviljoenachtige opzet ingekaderd

Binnen de beschermende lijst ontstaan een aantal

- Toegevoegde ruimten ook buiten schooltijd

nieuwe patio’s, grotere en kleinere buitenruimten
die geschikt zijn als les- of speelruimte. Alle lokalen

bruikbaar
Nieuwe situatie
22

grenzen aan een buitenruimte.
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MOLENWIEK DALTON

3.STUDENTEN TU EINDHOVEN

De studenten van de TU Eindhoven nemen de
interne verkeersstructuur van het gebouw als
uitgangspunt voor hun ontwerp. De gangen en
binnenpleinen vormen drie rechte lijnen die door
het hele gebouw snijden. De eerste loopt tussen de
straat en het park, de tweede haaks hierop, en de

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

derde diagonaal. Deze verkeersroutes zijn tevens
zichtlijnen.
Om deze verkeersstructuur te maken, kan een groot

- Interne zichtlijnen langs drie assen

deel van de school ongewijzigd blijven. Kleinere

- Extra ruimte langs de gangen
- Voortzetting van de vormentaal in uitbreiding
- Extra hoofdentree aan de straatzijde

onderdelen zoals werkkamers en toiletblokken
Oorspronkelijke gebouw

Nieuwe situatie

worden verplaatst. Nieuwe lokalen worden langs
de gangen geplaatst. De manier waarop het
gebouw naar het park reikt, borduurt voort op de
oorspronkelijke opzet. De straatzijde wordt opener
met een nieuwe entree.
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STEINER
MGR. HUIBERSSCHOOL

Oorspronkelijke gebouw 1966 en 2009

SITUATIESCHETS

Drie nieuwe situaties

1

Studio Steenbruggen maakt een compacte
school en handhaaft de bestaande gymzaal.

2
De Vrije School in Haarlem groeit snel. De school combineert basisonderwijs en
voortgezet onderwijs, respectievelijk de Rudolf Steinerschool Haarlem (RSH) en
het Rudolf Steiner College (RSC). Uitbreiding kan niet op de eigen locatie, maar
wel schuin aan de overkant, in het gebouw waar nu de Mgr. Huibersschool zit.
Deze school, met een dalend leerlingenaantal, kan verhuizen naar een kleiner
gebouw elders in de wijk.
RSH en RSC willen ook op de nieuwe locatie basis- en voortgezet onderwijs
combineren. De vestiging moet grotendeels zelfstandig kunnen functioneren,
met een eigen theaterzaal, kinderdagverblijf, gymzaal, kantine en vaklokalen. Een
bijzondere eis is de specifieke antroposofische esthetiek.

Beuving Martensen bouwt een school in
8-vorm met een binnenhof voor de basisschool.

3

Het gebouw van de Huibersschool bestaat uit drie delen: de L-vormige voormalige lagere school, de laagbouw van de voormalige kleuterschool, en een gymzaal.

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN HET OORSPRONKELIJKE
GEBOUW:
- Ruim en licht
- Royale lokalen
- Flexibel in gebruik
- Vrije indeling dankzij bouwconstructie

De vraag is hoe de ‘verdubbeling’ van de Vrije School op deze locatie mogelijk is,
gebruikend makend van de bestaande bebouwing uit de jaren zestig.
Entremedio sloopt het meest en voegt
nieuwbouw toe in vrije vormen.
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STEINER MGR. HUIBERSSCHOOL

1.STUDIO STEENBRUGGEN

Studio Steenbruggen handhaaft vrijwel de
hele bestaande bebouwing. Een analyse van de
bouwconstructie maakt duidelijk hoe gemakkelijk
het is om het gebouw aan nieuwe eisen en wensen
aan te passen.
De twee bouwdelen worden verbonden en de
noodzakelijke uitbreiding wordt geplaatst in hun
‘oksel’. De school wordt hierdoor compacter, met
minder buitengevels. Het nieuwe deel krijgt drie
Oorspronkelijke gebouw

etages. De aula/theaterzaal neemt een centrale
plaats in. Bovenin profiteren de lokalen voor
creatieve vakken van de fraaie lichtval.

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

De begane grond is bestemd voor basisschool,
kinderopvang en bso. Het voortgezet onderwijs
is op de verdiepingen gesitueerd, met de entree

- Veel aandacht voor vormgeving lokalen

aan het plein tussen het gebouw en de bestaande

- Uitgekiende toepassing vrijeschoolesthetiek

gymzaal.

- Compact met veel hergebruik

Het gebouw moet ingepakt worden in een

- Bestaande gymzaal kan blijven

isolatielaag, en dat biedt tegelijkertijd de kans om
Nieuwe situatie

de vormentaal van de Vrije School toe te passen.
Hetzelfde wordt bereikt door verschuiving van de
binnenwanden.
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STEINER MGR. HUIBERSSCHOOL

2.BEUVING MARTENSEN

Oorspronkelijke gebouw

Nieuwe situatie

Beuving Martensen nemen de twee oorspronkelijke

De entree is gericht naar de bestaande vestiging

gebouwen als uitgangspunt. Ze verlengen de

aan de overkant.

langgerekte vormen tot twee rechthoeken die

De bovenetage wordt hoofdzakelijk gebruikt door

tegen elkaar aan liggen. Hierdoor ontstaan een

het voortgezet onderwijs. Daar waar de twee

- Behoud van licht, lucht en ruimte

halfopen en een gesloten binnenhof. De latere

rechthoeken elkaar ontmoeten, is er ruimte voor de

- Ruim entreeplein gericht op andere vestiging

aanbouw en de gymzaal worden gesloopt.

dubbelbrede grote zaal.

- Warm materiaalgebruik

In de gesloten rechthoek komen de basisschool en

De strakke modernistische vormen van de

- Basisschool en kinderdagverblijf met eigen binnenhof

de peuter- en kleutervoorzieningen op de begane

Huibersschool worden gehandhaafd. De

grond. De open rechthoek is tevens de poort naar

antroposofische esthetiek komt tot uiting in het

de entrees tot beide scholen en de gymzaal.

materiaal- en kleurgebruik.

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:
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STEINER MGR. HUIBERSSCHOOL

3.ENTREMEDIO

Entremedio laat het lagereschoolgebouw staan en
Oorspronkelijke gebouw

Nieuwe situatie

sloopt de rest, inclusief de oude kleuterschool.
Het accent ligt op nieuwbouw die is aangepast aan
de specifieke functionele en esthetische eisen van
de Vrije School.
De nieuwbouw bestaat uit drie blokken die zijn

MEVROUW MEIJER VINDT
VAN DIT VOORSTEL:

gekoppeld aan het gehandhaafde bouwdeel.
Aan de noordzijde komt een blok met de toneelzaal
en de gymzaal, en een blok met lokalen over drie
etages. Ze zijn zo gevormd dat de relatie met de

- Optimaal gericht op andere vestiging

andere vestiging optimaal is. Ook de entree draagt

- Bouwdelen afzonderlijk te gebruiken

hieraan bij.

- Vrije vormen mogelijk in nieuwbouw

Het derde nieuwe blok, aan de zuidzijde, bevat

- Herkenbare plaats basisschool

een deel van de basisschool en de kinderopvang.
De bouwdelen zijn intern met elkaar verbonden
maar kunnen ook eenvoudig los van elkaar worden
gebruikt.
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SELECTIE PROJECTEN VAN MEVROUW MEIJER
Ontwerp stap 4

Toermalijn als leefwereld
Gebruik Maximaal
180 leerlingen
15 leslokalen
1 flexlokaal
1 multifunctionele ruimte
1 handvaardigheidlokaal

BISSCHOP BEKKERSSCHOOL GRONINGEN

SBO TOERMALIJN EMMEN

Kleinschalige school wil een nieuwe onderwijsmethode invoeren.

School voor speciaal basisonderwijs in krimpgebied wordt aangepast aan de eisen des tijds.

Past dat in het schoolgebouw uit de jaren zestig?

Gebouw is provinciaal monument.
Nieuwe volume

Multifunctionele ruimte

PVANB ARCHITECTEN

ZOFA ARCHITECTEN

HELDER & HELDER
ARCHITECTEN

VAN SCHAGEN ARCHITECTEN

JEROEN BOERSMA
ARCHITECTUURSTUDIO (JAS)

WEVELAAN UTRECHT

ZILVERKAMP HUISSEN

‘H-school’ wordt ingericht voor flexibel gebruik als overloop voor meerdere scholen in de wijk.

‘Bloemkoolschool’ uit de jaren zestig in uitgestrekte laagbouw.

Met kleine uitbreiding.

Moet flexibel zijn voor meerdere gebruikers.

DAF ARCHITECTEN

RHAW ARCHITECTURE

BUREAU SLA

MARCO HENSSEN ARCHITECTEN

NEXIT

FRANKENDAELSCHOOL AMSTERDAM

DE REGENBOOG EINDHOVEN

Voormalige kleuterschool moet een forse uitbreiding krijgen,

Niet het gebouw maar de omgeving van school, kinderopvang en

in een monumentale en groene omgeving.

buurthuis is de grote opgave. Het verrommelde ‘erf’ wordt aangepakt.

HAPPEL CORNELISSE
VERHOEVEN

STUDIO JVM

LOOS ARCHITECTS

BURO LUBBERS

ZECC ARCHITECTEN

SUBOFFICE

Documentatie over deze projecten: mevrouwmeijer.nu
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WAT KAN
MEVROUW MEIJER
VOOR U DOEN?
Mevrouw Meijer helpt schoolbesturen
en gemeenten om op een frisse manier
naar de toekomst van schoolgebouwen
te kijken. Met oog voor functionaliteit,
duurzaamheid, immateriële waarden,
en financiën. Door gebruik te maken
van de ontwerpkracht van de architectuur, kunnen wij oplossingen letterlijk ‘in
beeld’ brengen.
Mevrouw Meijer levert concrete ontwerpen en zorgt voor cultuurverandering en
deskundigheidsbevordering. Onderdeel
van onze werkwijze is een participatieproces waarin alle betrokkenen concreet
samenwerken. Zo kunnen we vastgelopen
processen vlottrekken.
U kunt Mevrouw Meijer betrekken bij uw
plannen voor één schoolgebouw, zoals in
bv. Groningen, Utrecht en Huissen. U kunt
ons ook vragen om voorstellen te doen
voor meerdere scholen in onderlinge samenhang, zoals in Haarlem is gebeurd. Dit
‘model Haarlem’ is toepasbaar op andere
steden, maar ook in het landelijk gebied,
bijvoorbeeld bij een slimme aanpak van de
gebouwenvoorraad in krimpgebieden.
Wij zijn gespecialiseerd in de aanpak van
bestaande scholen, met het doel om hun
onderwijsfunctie hoogwaardig voor de
toekomst te behouden. Wij zijn ervan
overtuigd dat dit de grote opgave van
deze tijd is, die fantastische resultaten kan
bieden. Sloop/nieuwbouw is nuttig als
aanvulling, maar is tweede keus.
6

CONTACT MET
MEVROUW MEIJER

BETROKKENEN BIJ
HET ONDERZOEK HAARLEM

Het bureau van Mevrouw Meijer bestaat uit

Opdrachtgever

architect Tjeerd Wessel en kunsthistoricus

Gemeente Haarlem, afdeling Jeugd, Onderwijs,

Wilma Kempinga.

Sport

Meer informatie vindt u op

Architecten onderzoek Steiner Mgr Huibersschool

www.mevrouwmeijer.nu

Beuving Martensen Architecten, Utrecht
Entremedio A&D / DRAWarchitects, Haarlem

Stichting Mevrouw Meijer

Studio Steenbruggen, Amsterdam

Andreas Bonnstraat 25 III
1091 AW Amsterdam

Architecten onderzoek Piramide Boerhaave
Hans van Eeden, Haarlem

Wilt u tijdig omschakelen naar deze duurzame koers, dan heeft Mevrouw Meijer u
veel kennis, inzicht, ervaring en inspiratie
op het gebied van scholenbouw te bieden.
Mevrouw Meijer werkt samen met de
TU Eindhoven en de TU Delft, onder meer
voor architectonisch en stedenbouwkundig
onderzoek. Ook werken wij mee aan
het onderzoek van de TU Delft naar de
‘Toekomst van de Ambachtsschool’.
Wilt u nader kennismaken met Mevrouw
Meijer? Wij geven regelmatig presentaties
en nemen deel aan discussies over onderwijs en architectuur. Informeer ook naar
onze reizende tentoonstelling ‘Herbestemmen van school naar school’, samengesteld i.s.m. het ABC Architectuurcentrum in Haarlem.
Meer informatie, inclusief publicaties over
onze werkwijze, op: mevrouwmeijer.nu

Wilma Kempinga

Derksen Windt Architecten, Haarlem

06 19 210 520

Serge Schoemaker, Amsterdam

wk@mevrouwmeijer.nu
Architecten onderzoek Molenwiek Dalton
Tjeerd Wessel

Korth Tielens, Amsterdam

06 230 22 878

Alvarez Ouburg, Amsterdam

tw@mevrouwmeijer.nu

Studenten Urban Lab TUE, Eindhoven:
Desley Hakkert, Mich Timmermans, Jens Verschuren

Het bestuur van de Stichting Mevrouw Meijer

en Geert Wijnker. Begeleider: Marcel Musch

bestaat uit:
Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland
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