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Verbouwde

De reflex om bij scholenbouw als eerste aan nieuwbouw te denken is aan het
veranderen. Tien inspirerende

scholen

01 	Rudolf Steiner College - Rotterdam
(1910)

06 	Brede school De Regenboog - Tiel (1956)

Licht, Lucht en Ruimte: klassieke ambachtsschool

aanpassing van school naar brede school binnen

met hoge ruimten en royale raampartijen getrans-

de structurele wijkverbetering in Tiel-Oost. Naast

formeerd tot moderne leeromgeving met een nieuw

functieverbreding exemplarisch voor de wijze waarop

hart met entree en theater. Exemplarisch is de inte-

ruimtelijke kwaliteit is toegevoegd in een jaren ‘50

grale aanpak van opdracht, ontwerp en bouwproces.

school.

Arconiko architecten.

Dubbelgebruik aula: geslaagd voorbeeld van

01

06

GSG Architecten. Fotografie: GSG architecten, Apeldoorn

Marco van Zandwijk

voorbeelden (volgorde op
oorspronkelijk

bouwjaar)

laten de potentie van de
verbouwopgave

zien.

Ver-

bouwen wordt steeds vaker
gezien als alternatief voor
nieuwbouw. Volgens onderzoek van Economisch Insti-

02 	ESpilcentrum De Barrier - Eindhoven
(1938)

07 	OBS de Wilgenstam - Rotterdam (1956)

Maximaal gedeeld ruimtegebruik: integratie van

geslaagd voorbeeld van totaalaanpak. Tijdens de

onderwijs, wijk en buurtvoorzieningen gekoppeld

zomervakantie is in acht weken tijd de bestaande

aan de herstructurering van de wijk De Barrier. In

wederopbouwschool compleet gestript en gereno-

het aangepaste gebouw is samen met de gebruikers

veerd naar een zeer duurzaam gerenoveerd school-

gezocht naar maximaal gedeeld ruimtegebruik en

gebouw (Label A++).

samenwerking in een monumentaal gebouw.
Architecten|en|en. Fotografie: Base photography

Grondige renovatie in enkele weken: meer dan

02

07

Sustinno. Fotografie: Eric Fecken

tuut voor de Bouw (EIB) zal
het aantal scholen dat de
komende jaren gaat worden verbouwd verdubbelen.
Dit door een toenemende
behoefte

aan

gedifferenti-

03 MFA Huis van de Heuvel - Breda (1951)

08 	CBS de Kameleon - s‘ Gravenzande (1957)

Een gebouw als een dorp: meer dan geslaagde trans-

Uitwaaieren over het gebouw: een bestaande basis-

formatie/ herbestemming van een voormalige kerk.

school is binnen het bestaande volume omgevormd

Scholenbouwatlas

Een ontwerp van M.J. Granpré Molière uit 1951,

tot brede school met buurtfunctie. Doordraaiende

Acht projecten uit deze Top 10

getransformeerd tot centrale buurtvoorziening.

kastdeuren, schuifdeuren en wisselnissen maken

zijn opgenomen in de Scholen-

Goede mix van ruimtes, functies en beleving.

op ingenieuze wijze een andere sfeer, een andere

bouwatlas, een onlangs bij

Atelier Pro. Fotografie: Petra Appelhof

toe-eigening en ander (multifunctioneel) gebruik van

Nai010 uitgevers verschenen

de ruimte mogelijk.

handboek over het verbouwen

STOOM architectuur. Fotografie: Moni van Bruggen

van basisscholen en kindcentra.

eerde onderwijsplekken – een

03

08

gewenste integratie van kinderopvang, peuterspeelzalen
en basisonderwijs – de toenemende

multifunctionali-

teit en het feit dat kinderen
steeds meer tijd besteden op
scholen.

44

04 	OBS It Leech - Pingjum (1953)

09	Delftse Montessorischool - Delft (1960)

Samengaan in een Dorpsschoolhuis: mengvorm van

Overblijf inpassen: architectuurklassieker verbouwd

nieuwbouw en behoud van oorspronkelijke gymzaal,

door oorspronkelijk architect Hertzberger. Mede door

met gezamenlijke voorziening voor het dorp van

de ruimtelijke geleding van het oorspronkelijke

zeshonderd inwoners. Grote diversiteit aan ruimtes

ontwerp kon de ‘gang’ in de loop der jaren meer-

en ruimtelijke beleving vormen een aanwinst voor

voudiger gaan functioneren. Het is van centrale

het dorp.

verkeersader uitgegroeid tot een steedsintensiever

Theo Kupers architecten. Fotografie: Roos Aldershof

04

09

gebruikte leerstraat en overblijfruimte.

als mogelijkheid om het
gebouw technisch te verbeteren. De deze zomer uitgebrachte Scholenbouwatlas

10 	CBS Bouwsteen - ‘s Gravendeel (1978)

laat zien dat de kracht van

Verrijking van centrale hal met zones: enige school

Hergebruik gangenschool: transparante en symme-

uit de jaren ‘70 in deze Top 10. Sublieme vernieuw-

trische gangenschool die door een toevoeging van

bouw-uitbreiding met functies aan bestaande school.

functies en ruimtelijke kwaliteit optimaal is getrans-

Aanpassing is op alle niveaus integraal doorgedacht:

formeerd tot duurzame en exploitatievriendelijke

technisch (ventilatie), functioneel (groepering van

buurtschool in de wijk.

ruimtes, meervoudig gebruik hal) en ruimtelijk (licht-

DMV architecten. Fotografie: DMV architecten

happers en het schrootjesplafond).

10

nog vooral aangegrepen

Architectuurstudio HH. Fotografie: Herman van Doorn

05 	OBS de Springplank - Amsterdam (1957)

05

‘De verbouwopgave wordt

KKA Architecten. Fotografie: Petra Appelhof
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de verbouwopgave juist
ook gezocht moet worden
in functionele en ruimtelijke verbeteringen die kunnen worden doorgevoerd.’
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