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Renovatie basisschool, Haarlem
De grootste patio is bij deze verbouwing
overkapt en ingericht als multifunctionele

Door enkele strategisch gekozen ingrepen

aula. De brede gangen, die volstonden met

heeft de school uit de jaren zestig een volledig

werkplekken, zijn hiermee vrijgespeeld.

nieuwe uitstraling gekregen, meer licht, lucht

Activiteiten en vieringen die tot op heden

én ruimte. Het project laat zien dat verbouw

plaatsvonden in de gymzaal, kunnen nu

van wederopbouwscholen een volwaardig

plaatsvinden in het hart van de school.

alternatief is voor sloop en nieuwbouw.
De nieuwe aula is vrij indeelbaar en heeft
De basisschool is onderdeel van een

een geperforeerd, geluidsabsorberend plafond.

karakteristieke groenstrook in Schalkwijk.

De boven de school uitreikende, verticale

Het hoofdgebouw is in 1964 gebouwd als

dakramen zorgen voor een zee aan daglicht.

lagere school, in 1967 is hier een gymzaal aan

De dakramen zijn ten opzichte van elkaar

toegevoegd. Met een heldere plattegrond en

verdraaid en zodanig gepositioneerd er geen

een semi-gestandaardiseerde bouwconstructie

hinder wordt ondervonden van direct zonlicht.

was de school voorloper van een reeks

Door de dakramen en de lager gelegen vloer

patioscholen in de jaren zestig.

oogt de aula wezenlijk hoger dan de rest van
de school. Het berkenmultiplex meubel dat

Deze multiculturele school had echter
dringend behoefte aan een nieuwe start en

aaneengesloten en rondom is aangebracht,
functioneert als zit-, opberg- én trapmeubel.

een open uitstraling naar buiten. Het introverte
schoolgebouw was verouderd, de uitstraling en

Het renovatie ontwerp benut - naast

kleurgeving gedateerd. De geroemde patio’s

de bestaande patio’s - de oorspronkelijke

werden verwaarloosd en bleven onbenut.

gangenstructuur. Deze lijnen zijn ingezet
als leidraad voor de verbetering van het

In 2015 kreeg Serge Schoemaker

bestaande gebouw. De gesloten gangeinden,

Architects de opdracht voor de renovatie en

welke eindigden in de toiletgroepen,

uitbreiding van de school na een ontwerpend

zijn opengebroken waardoor zichtlijnen

onderzoek onder de paraplu van Stichting

zijn ontstaan naar de omgeving. Grote,

Mevrouw Meijer. Het onderzoek toonde aan

limoengroene, houten raamkozijnen markeren

dat door verbouw - met minder kosten dan bij

nu de gangeinden van zowel binnen als buiten.

sloop en nieuwbouw - een toekomstbestendig

Ze vormen onderdeel van een volledig nieuw

resultaat kon worden bereikt.

kleurenpallet.

OPDR ACHTGEVER

ADVIES CONSTRUCTIE

TEAM SSA

Stichting Spaarnesant,

de Ingenieursgroep

Serge Schoemaker

Haarlem

ADVIES AKOESTIEK & BOUWFYSICA

Sanne Knoll

PROGR AMMA

DPA Cauberg-Huygen

Alexander Beeloo

Openbare basisschool, 956 m2

HOOFDA ANNEMER

Roxana Vakil Mozafari

OPLEVERING

Thunnissen Onderhoud

September 2016

FOTOGR AFIE

MWA Hart Nibbrig

3

2

Basischool Piramide Boerhaave heeft bij
deze renovatie een metamorfose ondergaan.
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Isometrie ontwerp: overkapping van de centrale patio en opening van de gangen naar de omgeving.
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Door de verlaagde vloer en verticale daklichten oogt de aula hoger dan de rest van de school.

Plattegrond nieuwe situatie: voortbouwen op de bestaande structuur.

De drie daklichten boven de aula zorgen voor ruimtelijke kwaliteit en een zee aan daglicht.

Langsdoorsnede over de overdekte patio / Aanzicht oostgevel met de nieuwe limoengroene ramen
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Het op maat vervaardigde meubel rondom de aula dient zowel als zit-, opberg- én trapmeubel.

Door het toevoegen van los meubilair kan de aula op verschillende wijzen worden benut.
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De doodlopende gangen zijn getransformeerd tot kleurrijke verblijfszones met zicht naar buiten.

SERGESCHOEMAKER.COM

SERGESCHOEMAKER.COM

