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MEVROUW MEIJER GEEFT SCHOLENBOUW VLEUGELS.
2014 BELOOFT EEN GOED JAAR TE WORDEN VOOR MEVROUW MEIJER,
de stichting die zich inzet voor de kwaliteit van de architectuur van scholen. Ons onderzoek ‘Nieuw
leven voor naoorlogse scholen’ breidt zich uit, en de stichting Mevrouw Meijer presenteert met trots
een nieuwe voorzitter. Mevrouw Meijer doet inmiddels onderzoek naar scholen verspreid over heel
Nederland, in steden en dorpen, in groei- en krimpregio’s, met scholen uit de jaren vijftig, zestig en
zeventig. De centrale opgave is steeds dezelfde: laat zien hoe deze scholen uit het verleden ook
hoogwaardige, bruikbare en aantrekkelijke scholen voor de toekomst kunnen worden. In deze
nieuwsbrief informeren wij u er graag over. Meer informatie is als altijd te vinden op
www.mevrouwmeijer.nu
ONTWERP ZECC

ONTWERPEND ONDERZOEK TOERMALIJN, EMMEN

Mevrouw Meijer heeft zojuist het ontwerpend onderzoek afgerond naar Toermalijn, een school voor
speciaal basisonderwijs (SBO) in Emmen. Het uitgangspunt van ons onderzoek is dat het schoolgebouw ook in de toekomst de onderwijsfunctie behoudt. De drie deelnemende architecten hebben
hiervoor drie overtuigende, en onderling verschillende oplossingen ontworpen.
Het onderzoek naar Toermalijn in Emmen is om drie redenen bijzonder.
1. Het gebouw uit 1957 is destijds ontworpen voor speciaal onderwijs, en het huidige gebruik als SBO
ligt nog altijd in het verlengde hiervan. Het gebouw is daardoor voor een deel al voorgeprogrammeerd voor de speciale ruimtelijke en functionele eisen die het SBO stelt. Dat biedt bijzondere kansen
voor de toekomst.
2. Ook is het gebouw een provinciaal monument. Mevrouw Meijer werkt daarom voor dit onderzoek
niet alleen samen met de school en de gemeente, maar ook met de provincie Drenthe en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). Het onderzoek is een RCE-pilot om te verkennen hoe monumentale
naoorlogse schoolgebouwen als school kunnen blijven functioneren.
3. Tenslotte zijn er bijzondere externe invloeden, zoals de komende veranderingen in de onderwijsorganisatie (passend onderwijs), en de problematiek van de krimpregio’s. Beide zorgen voor onzekerheid
voer de toekomstige ruimtebehoefte.
Het onderzoek besteedt daarnaast, zoals altijd, aandacht aan de omgeving van de school en aan eisen
van energiezuinigheid, duurzaamheid en een gezonde exploitatie. Het ontwerpend onderzoek is uitgevoerd door ZECC uit Utrecht, Van Schagen Architekten uit Rotterdam, en Jeroen Boersma Architectuurstudio (JAS) uit Paterswolde.

ONTWERPEND ONDERZOEK ZILVERKAMP, HUISSEN

In Huissen, gemeente Lingewaard, onderzoekt Mevrouw Meijer de toekomstmogelijkheden van een
complex van drie gekoppelde basisscholen uit de jaren 1975-1981 in de ‘bloemkoolwijk’ Zilverkamp.
Het is voor het eerst dat wij onze expertise kunnen richten op de generatie schoolgebouwen van na
1970. We verwachten in 2014 nog meer onderzoek te doen naar deze bouwperiode.
Voor het onderzoek hebben wij twee architectenbureaus aangezocht: Nexit uit Arnhem en Marco
Henssen uit Rotterdam.
INVENTARISATIE/ONTWERPEND ONDERZOEK SCHALKWIJK, HAARLEM

De gemeente Haarlem wil op een andere manier met haar schoolgebouwen omgaan dan voorheen, en daarbij uitgaan van de
bestaande gebouwen. Mevrouw Meijer voert in 2014 een groot
onderzoek uit naar de mogelijkheden hiervan in de wijk Schalkwijk.
De gemeente Haarlem wil dat sloop en nieuwbouw niet langer de
eerst aangewezen aanpak is voor de scholenbouw. In plaats daarvan
komt hoogwaardige renovatie en transformatie. Historische scholen
kunnen een duurzame nieuwe toekomst krijgen. Met deze innovatieve benadering loopt Haarlem landelijk gezien voorop. Mevrouw Meijer is gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken op de schaal van een groot stadsdeel, de naoorlogse wijk Schalkwijk. Wij
beginnen met een inventarisatie van bestaande schoolgebouwen en werken toe naar een representatieve selectie voor (vermoedelijk vier) ontwerpende onderzoeken. Voor dit onderzoek in opdracht van
de gemeente werkt Mevrouw Meijer nauw samen met de schoolbesturen en andere betrokkenen.
PUBLICATIE

In het tweetalige jaarboek ‘Werk van Nederlandse architecten 2014’ van De Architect is het artikel
‘Scholen uit het verleden als belofte voor de toekomst’ opgenomen dat Wilma Kempinga en Fred
Feddes namens Mevrouw Meijer eerder aan het maandblad bijdroegen www.dearchitect.nl/jaarboek
HAN POLMAN VANAF 1 JANUARI 2014 NIEUWE VOORZITTER VAN STICHTING MEVROUW MEIJER

De heer J.M.M. Polman is Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland en was eerder onder
meer burgemeester van Bergen op Zoom. Hij is lid van D66. Met de komst van Han Polman is het
bestuur van Mevrouw Meijer weer compleet. De overige leden zijn Dirk Sijmons (landschapsarchitect
H+N+S, hoogleraar TU Delft, curator IABR 2014) en Simone Rots (architectuurhistoricus Crimson).
Wij danken de aftredend voorzitter, Edith Hooge, voor haar inzet in de eerste vijf jaar van het bestaan
van Mevrouw Meijer.
WILMA KEMPINGA, TJEERD WESSEL

