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De ‘Nieuwe Park Rozenburgschool’ is een gemengde 
buurtschool in de Rotterdamse wijk Kralingen-Crooswijk. 
De leerlingen vormen een juiste afspiegeling van de 
wijk: kinderen met verschillende etnische, culturele 
en sociale achtergronden zitten bij elkaar in de klas. 
De school was gevestigd op twee locaties. Met de 
uitbreiding van de locatie op de Hoflaan kunnen alle 
voorzieningen op één plek verzameld worden. De Hoflaan 
is een complexe en kleinschalige binnenstedelijke 
locatie en de opgave vroeg om een sensibele omgang 
met de bouwmassa, materialisering en toegankelijkheid 
van het terrein.

Het programma bestaat uit een nieuwbouw met 2.000 m2 
oppervlak en de verbouwing van het bestaand, 1.200 
m2 omvattende schoolgebouw. De bestaande school is 
een gemeentelijk monument uit 1931 naar ontwerp van 
de gebroeders Evert en Herman Kraaijvanger. In 2005 
heeft KCAP het interieur opgeknapt, in 2007 zijn de 
gevelramen gerestaureerd. Met de uitbreiding biedt de 
Nieuwe Park Rozenburgschool op 3.200 m2 ruimte voor 21 
klaslokalen verdeelt over 14 groepen in de nieuwbouw 
en 7 groepen in de verbouwde oudbouw. 

De nieuwbouw refereert in contour aan een voormalig 
schoolgebouw op dezelfde locatie en bestaat uit 
drie lagen en een kleine installatiekelder. Ook de 
gelijmde metselwerk gevel sluit aan bij de omgeving, 
maar heeft met zijn vertikaal patroon een eigentijdse 
uitstraling. Nieuwbouw en oudbouw worden op de begane 
grond door een glazen gemeenschappelijke ruimte met 
elkaar verbonden. Deze kan worden gekoppeld aan andere 
algemene ruimtes tot één grote multifunctionele 
ruimte die ‘s zomers een ruime uitloop heeft naar de 
buitenruimtes van de school. 

De klaslokalen bevinden zich op de bovenverdiepingen. 
Brede gangzones creëren multifunctionele en flexibele 
ruimtes die gekoppeld kunnen worden aan de lokalen 
voor klas- en clustergebonden activiteiten en speciale 
lesdoeleinden met voldoende toezicht. 

De nieuwbouw voldoet aan ‘Frisse Scholen’, klasse 
B en scoort hoog op gebied van duurzaamheid (GPR-
gebouw 8). De structuur van de school is flexibel 
opgezet met een draagconstructie van kolommen en 
balken en lichte scheidingswanden. Bijzonder is de 
lichte houtconstructie die een warm karakter geeft aan 
het interieur. De materialisering is zoveel mogelijk 
onderhoudsarm met een lange levensduur.

Opdrachtgever
Stadsontwikkeling Rotterdam (voorheen 
OBR) in opdracht van JOS (Jeugd, Onderwijs 
en Samenleving)

Programma
3.200 m2 voor 21 groepen waarvan nieuwbouw 
met 2.000 m2 voor 14 groepen en verbouw 
bestaand gebouw met 1.200 m2 voor 7 groepen, 
gemeenschappelijke en multifunctionele 
ruimtes, personeelsruimte

Realisatie
Juni 2013

Rol KCAP
Architect nieuwbouw 2013 en renovatie 
oudbouw 2005
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