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Voor het schetsontwerp is allereerst archief onderzoek gedaan naar de bouwkundige details en kenmerken van 

het gebouw. Tegelijker tijd is met de kopersgroep gekeken naar de mogelijkheden om hun individuele wensen in 

de bestaande school en mogelijke nieuwbouw te realiseren. 

Voor het voorlopig ontwerp is naar aanleiding van het commentaar van de gemeente eerst overleg ter plaatse 

geweest over de monumentale onderdelen van de bestaande school en over de inrichting en aansluiting op de 

openbare ruimte.  

 

De presentatie begint bij de impressie waarmee de kopersgroep de inschrijving heeft gedaan. Het voorlopig 

ontwerp is daar een verfijning van waarbij de functionele en technische analyse van de bestaande situatie en de 

wensen van de kopers tot een principe uitwerking heeft geleid. 

Het archief is onderzocht en er zijn goede bouwtekeningen aanwezig. Er is een palen plan, de begane grond 

vloer is een betonnen broodjesvloer en de verdiepingsvloer is een massieve in het werk gestorte vloer, de 

wapeningstekeningen zijn in het archief aanwezig. De stalen kozijnen in het bestaande gebouw zijn zonder 

stelkozijnen in het metselwerk en de betonnen kaders gemonteerd. Voor het maken van  goede geïsoleerde 

gevels moeten deze in principe vervangen worden en zullen de betonnen kaders geïsoleerd moeten worden om 

koudebruggen te voorkomen. Voor de isolatie wordt het advies van de gemeente gevolgd en zal de isolatie aan 

de binnenzijde worden aangebracht tot ca. 1m1 naar binnen. Voor de stalen kozijnen en ramen moet vanwege 

de detaillering vervanging door een geïsoleerd profiel worden voorgesteld. Het handhaven van het bestaande 

kozijn maakt het maken van goede isolatie en daarmee de duurzaamheidsambitie onmogelijk. Ook zijn de 

huidige puien inbraakgevoelig, doordat ze van buiten beglaasd zijn. 



Voor het ontwerp van de hof is er gezocht naar mogelijkheden om de woningen meer privacy te geven en 

minder inkijkgevoelig te maken. De modellen die hierbij zijn onderzocht zijn hieronder weer gegeven. In de 

schetsen is de ontwikkeling naar het schuin plaatsen van vier geveldelen in de voormalig lokalen zichtbaar.  

In het Voorlopig Ontwerp zijn deze puien naar aanleiding van het commentaar van de gemeente weer op hun 

bestaande positie gebracht. In de nieuwbouw zijn de puien onder een recht en overstekend dak wel schuin 

geplaatst. Het mogelijk maken van meer uitzicht door de diagonalen in de hof vanuit zoveel mogelijk woningen 

voelbaar te maken geeft het gevoel van meer ruimte en minder inkijk. Hierdoor wordt de ruimte in het midden 

van de hof ca. 11 meter. 

 

In deze schetsen is te zien hoe er vanuit het startpunt uit het projectplan een verschuiving is gemaakt naar de 

poort in het midden. Door dit niet in een rechte lijn naar de mogelijke doorgang in de school te maken ontstaat 

gevoelsmatig meer ruimte in de hof. Deze verschuiving heeft ook met de ervaring van de veiligheid in de hof te 

maken. Vanuit alle woningen is zo beter zicht op deze ingang mogelijk..  Ter plaatse van de verbreding in het 

midden waar de twee gangen als het ware worden verbonden, ontstaat de ontmoeting van oud en nieuw, 

gemarkeerd door een paviljoen (folly): De gezamenlijke buitenkamer in de hof.  

 

In het Voorlopig Ontwerp is het uitgangspunt dat alle woningen in de voormalige school een entree aan de hof 

krijgen en dat de toegang via de poort in de nieuwbouw loopt. Daarmee wordt de nieuwbouw onderdeel van 

het geheel en de ontsluiting veilig en overzichtelijk. De bestaande school entree wordt de achterdeur van het 

complex. De ontsluitingsoplossing met drie nieuwe trappenhuizen in de school maakt het maken van 

verschillende wooneenheden mogelijk en maakt de indeling optimaal flexibel. 

 



 

   
De overgangszone, encroachment zone, aan het plein is aangepast in overleg met de gemeente om de hof meer 

ruimte te geven. Elke woning krijgt een buitenstoep aan de pleinkant tussen de verbrede koppen. De 

maatritmiek in de nieuwbouw is afgeleid van het bestaande gebouw. Met de  doorgang in het midden ontstaat 

aan weerszijden van de doorgang ruimte voor eventueel gezamenlijke voorzieningen en kan de vormgeving 

daarvan opener worden als die in het bestaande gebouw. De bestaande hoofdentree van de bestaande school is 

feitelijk heel gesloten en dat wil de groep graag zo houden. De poort aan de zuidkant van de hof wordt daarmee 

als de hoofdtoegang van het hofje heel anders benaderd, deze kan de uitstraling van voorportaal krijgen. Ook in 

dit stadium is een flexibele benadering noodzakelijk. De bijzondere functies, maximaal 145m2, zijn nog niet 

helemaal ingevuld. Het al dan niet handhaven van de bestaande trappen wil de groep graag overlaten aan de 

kopers die deze bouwdelen willen gaan bewonen. Duidelijk is dat de ruimte van de gangen bij de woonruimte 

gaat horen om tot voldoende gebruiksruimte in het plan te komen.  



 
 

 

 

 
 



De vormgeving van de koppen van de nieuwbouw en de erfscheidingen van de hof is verder uitgewerkt en 

aangepast naar aanleiding van gevoerd overleg. 

 

Dit Voorlopig Ontwerp zien wij als basis voor overleg aangaande de uitgangspunten voor de transformatie van 

de school en haar omgeving. Tevens is de ontsluiting van de school ontworpen op de noodzakelijke 

toegankelijkheid van de individuele woningen.  

 

 


