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UITNODIGING TENTOONSTELLING MEVROUW MEIJER IN HAARLEM
Mevrouw Meijer nodigt u van harte uit in Haarlem! Op de tentoonstelling Herbestemmen van school 
naar school in Architectuurcentrum ABC in Haarlem laten wij de resultaten zien van ons ontwerpend 
onderzoek in het Haarlemse Schalkwijk, met vernieuwende en inspirerende schoolontwerpen van 
negen architectenbureaus. De tentoonstelling is te zien van 27 maart t/m 21 juni 2015.

HERBESTEMMEN VAN SCHOOL NAAR SCHOOL
Mevrouw Meijer vraagt al enkele jaren aandacht voor de karakteristieke schoolgebouwen uit de jaren 
1945-1980 die op veel plaatsen onnodig worden gesloopt. Met ons ontwerpend onderzoek laten 
we zien dat deze scholen na renovatie en transformatie een volwaardig nieuw leven kunnen krijgen. 
Behoud en transformatie is vaak zelfs superieur aan sloop en nieuwbouw. De historische naoorlogse 
scholen worden de scholen van de toekomst. 

De tentoonstelling Herbestemmen van school naar school in Haarlem maakt deze boodschap 
tastbaar. Het is een uitnodiging om met een frisse blik naar deze ‘werkpaarden’ van het onderwijs te 
kijken en hun kwaliteiten te herkennen. Dat gebeurt aan de hand van ons grote onderzoek in Schalk-
wijk in opdracht van de gemeente Haarlem, waar we problemen aanpakten die ook op veel andere 
plaatsen in het land spelen. 

Mevrouw Meijer heeft in deze grote naoorlogse wijk 14 basisscholen onderzocht met de vraag hoe 
ze een nieuw veertigjarig leven in kunnen gaan. In de meeste gevallen volstaan enkele eenvoudige 
ingrepen bovenop het plegen van achterstallig onderhoud. Bij drie scholen is de opgave ingewikkel-
der, en daar heeft Mevrouw Meijer een diepgaand ontwerpend onderzoek gedaan, met intensieve 
participatie van alle betrokkenen. De resultaten van dit ontwerpend onderzoek staan centraal in de 
tentoonstelling. 

De eerste school (Rudolf Steinerschool / Rudolf Steiner College) moet sterk uitbreiden en doet dit 
op de naastliggende locatie van de Mgr. Huibersschool. De tweede school (Piramide Boerhaave) is 
volgens de normen juist te ruim behuisd. En bij de derde school (Molenwiek Dalton) wordt een 
semipermanent gebouw na 25 jaar vervangen door een permanente uitbreiding. Voor elk van deze 
opgaven zijn drie architectenbureaus uitgenodigd. De negen ontwerpen worden uitgebreid getoond 
met fraaie maquettes. Uiteraard gaat de tentoonstelling ook in op de geschiedenis van de naoorlogse 
scholen en van Schalkwijk, op de werkwijze van Mevrouw Meijer en op haar eerdere projecten.

Deelnemende architectenbureaus
Rudolf Steiner/Mgr. Huibersschool: Beuving Martensen / Entremedio / Studio Steenbruggen
Piramide Boerhaave: Hans van Eeden / Derksen Windt / Serge Schoemaker
Molenwiek Dalton: Studenten TU Eindhoven / Korth Tielens / Alvarez Ouburg

HERBESTEMMEN VAN SCHOOL NAAR SCHOOL
EXPOSITIE RESULTATEN ONTWERPEND ONDERZOEK 
NAAR NAOORLOGSE SCHOLEN

opening: vrijdag 27 maart om 16.00 uur
tentoonstelling: vrijdag 27 maart t/m zondag 21 juni 2015
ABC Architectuurcentrum Haarlem
Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem
+31 (0)23 5340 584, info@architectuurhaarlem.nl, www.architectuurhaarlem.nl 
toegang gratis, openingstijden: di-za 12.00-17.00 uur, zo 13.00-17.00 uur
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ONTWERPEND ONDERZOEK IN UITVOERING: EEN KIJKJE OP HET BUREAU VAN ALVAREZ OUBURG

Links: Panorama van Schalkwijk in 1968 met 
rechtsvoor de Mgr. Huibersschool.
Midden: Piramide Boerhaave in 2014.
Rechts: Interieur van Molenwiek Dalton bij de 
oplevering in 1977.


