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Marecollege, Leiden
Vanwege Stedenbouwkundige ontwikkelingen binnen de gemeente Leiden, is het
Marecollege naar een nieuwe locatie verhuisd. Aan de Sumatrastraat is een bestaand
school gebouw getransformeerd in het nieuwe Marecollege, een middelbare school voor
450 leerlingen.
24H-architecture is gevraagd een ontwerp te maken voor een 3800 m2 groot school
gebouw dat gedeeltelijk in een bestaand recht door zee school gebouw uit de jaren 60
en deels in nieuwbouw is gerealiseerd.
De ontwerp strategie was om het bestaande gebouw een nieuw gezicht te geven met de
nieuw te realiseren ruimtes, zowel aan de buitenkant als in het interieur. Een
‘lemniscaat’ vorm is aan het gebouw toegevoegd, zodat er een nieuwe entree ontstaat
die leidt naar de nieuwe centrale hal waar alle dynamische bewegingen zijn
geconcentreerd. De vorm maakt een gebaar van identiteit naar de openbare ruimte. In
deze vorm bevinden zich speciale vrije school ruimtes zoals de Aula en Euritmie,
organisch koken, tekenen, schilderen en textiel werk. De lemniscaat is met natuurlijke
leisteen bekleed, die van buiten naar binnen doorloopt, daarbij de beweging van de
studenten ondersteunend.
Het U vormige hoofdgebouw is aan de buitenzijde opgetrokken uit baksteen met houten
details en zal in de nabije toekomst overgroeid worden door hedera. Aan de binnenhof,
waar het centrale plein is gesitueerd, is de gevel voornamelijk van hardhouten
geprofileerde strips opgebouwd die bladpatronen vormen met hun schaduw.
Alle 32 klaslokalen hebben een speciaal ontworpen houten plafond en een ‘frisse
scholen’ systeem dat de leerlingen verse zuurstofrijke lucht levert voor maximale
concentratie.

Mocht u fotos met scholieren missen, die zijn op dit moment nog niet voor handen omdat 
de leerlingen pas vanaf september de school zullen gaan gebruiken. Uiteraard zijn de 
leerlingen straks wel live te bewonderen bij een bezoek aan de school.
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