Brede School De Esdoorn, Sleeuwijk
‘Dit gebouw leeft!’
Midden in Sleeuwijk, aan de rand van het park, ligt
Brede School De Esdoorn verankert in het groen. Twee
basisscholen, kinderopvang, gymzaal en bibliotheek
vestigden zich in dit gebouw, dat oogt als een vriendelijk
paviljoen. De opdrachtgever en partners van de Brede
School zochten een plek waar ze konden samenwerken
rondom een gemeenschappelijk hart. De architectenbureaus
No Label uit Rotterdam en Olivier + Partners uit Werkendam
creëerden - midden tussen de eigen ruimtes van de partners
- een centrale aula als kloppend hart. Een aula die eenvoudig
wordt samengevoegd met gymzaal en speellokalen. Het
resulteert in een modern onderwijsgebouw dat flexibiliteit
en comfort combineert met samenwerking en eigenheid.
Klaar voor de toekomst
‘De visie op onderwijs veranderde de afgelopen jaren
sterk’, vertelt René Olivier. ‘Er is steeds meer behoefte aan

doorlopende leerlijnen, zodat kinderen tussen de 0 en 13
jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. Samenwerking
tussen kinderdagopvang en basisschool is daarbij
onmisbaar. In dit gebouw is dat geborgd. De toevoeging
van een inpandige gymzaal en bibliotheek verrijkt die
samenwerking.’
‘Doordat de ruimtelijke aula eenvoudig wordt
gecombineerd met de gymzaal en speellokalen, ontstaat
er één groot, kloppend hart. Dat is echt van meerwaarde
voor de gebruikers’, vindt Rob Janssen Bouwmeester.
‘De ruimte is op alle mogelijke manieren inzetbaar.
Voor kleine groepen óf voor iedereen op deze Brede
School.’ Flexibiliteit in optima forma. De scholen en het
kinderdagverblijf bevinden zich rondom de centrale ruimte.
Verbinding en eigenheid
‘Voor de afwerking van het interieur hebben we een
beperkt aantal materialen gebruikt‘, vertelt Janssen
Bouwmeester. ‘Dat zorgt voor een heldere, warme

uitstraling en duidelijke verbinding.’
Het kloppend hart is met hout bekleed, dat ook terug
te vinden is in de individuele ruimtes. Toch is er ook
voldoende ruimte voor eigenheid. De partijen hebben ieder
een eigen accentkleur, die in het interieur en bij de ingang
aan de buitengevel terug te vinden is. Bovendien bepaalde
de onderwijskundige visie de indeling van de individuele
ruimtes, waardoor de grootte van de lokalen en leerpleinen
varieert.
Schooldirecteur Nadia Verhoeff van de Verschoorschool:
‘Het gebouw heeft een hart – het lééft ook echt. De ruimtes
staan in verbinding met elkaar en vormen samen duidelijk
een eenheid. Het is een gebouw waarin je je thuis voelt.’
Harmonieuze overgang tussen park en bebouwing
Het onderwijsgebouw voegt zich optimaal naar de
omgeving. Aan de Esdoornlaan sluit het qua volume en
vorm aan bij de woningen en naastgelegen kerk. Aan
deze kant – waar zich ook de entrees bevinden - heeft het
pand schuine puntjes. Die komen overeen met de gevels

en daklijnen in het dorp. De gebruikte baksteen – een vrij
aards materiaal – maakt het eveneens passend. Dat maakt
de overgang tussen bestaande bebouwing, nieuwbouw en
achterliggende park harmonieus.
De Brede School ligt als een alzijdig paviljoen in het
park. Het groen lijkt zich er tussen te vleien. De ruime
raampartijen lopen tot de grond, waardoor er veel contact
is met de omgeving. De aula doorklieft het gebouw:
als je er voor staat, zie je het park aan de andere kant.
Transparantie en daglicht: dat is wel kenmerkend voor dit
gebouw, concludeert Janssen Bouwmeester. ‘Het is precies
wat we beoogden’, aldus Olivier, ‘een ruim gebouw met
een kleinschalige, vriendelijke uitstraling. Passend bij het
dorp en het park.’ De aanwezigheid van het park is sowieso
een enorme luxe. Door het te integreren in het ontwerp
en een directe doorgang te creëren, is het onderdeel van
het geheel. Een uitdagend leer- en speellandschap, dat
intensief kan worden gebruikt voor sport of spel.
Het groen is ook functioneel ingezet: de bomen dienen
bijvoorbeeld als natuurlijke zonwering.

Duurzaamheid
De GPR-score van De Esdoorn is hoger dan de gemeente
ambieerde: 8,0. Dit komt door slimme keuzes en het
toepassen van beproefde technieken. Gebruiksgemak en de
mogelijkheid persoonlijke keuzes te maken, waren daarbij
leidend. Zo zijn de gevels voorzien van heel hoogwaardige
isolatie en natuurlijke zonwering en is het daglicht
doordacht benut. De ventilatieroosters in de gevels zijn
gecombineerd met warmteterugwinning. Daarnaast wordt
gewerkt met bewegingssensoren. ‘Als de klas leeg is, gaan
de verlichting en ventilatie uit’, licht Olivier toe. ‘Wat ook
heel belangrijk is: iedere leerkracht kan zelf de temperatuur
regelen of een raam open zetten. Dat bevordert het
comfort enorm.’ Uit de normering Frisse School klasse
B blijkt dat ook licht, geluid en akoestiek prima op orde
zijn. Janssen Bouwmeester: ‘Voor een gangbaar budget
hebben we een heel hoge kwaliteit en enorm veel comfort
geleverd.’
Het pand is bovendien zo ontworpen dat verder
verduurzamen in de toekomst eenvoudig is.

Zonnepanelen en groene daken kunnen probleemloos
worden toegevoegd, zodat De Esdoorn bijna
energieneutraal (BENG) wordt.
Toekomstbestendig
Maar een gebouw moet niet alleen energiezuinig zijn en
gezond voor gebruikers. Het moet ook flexibel kunnen
inspelen op veranderingen. Op toenemende of afnemende
aantallen kinderen. Dat kan, vertelt Olivier. ‘Het pand is
ook anders in te delen, mochten er in de toekomst andere
wensen zijn. Alle binnenmuren kunnen worden verwijderd.
En doordat de lokalen op de begane grond direct
toegankelijk zijn vanaf de buitenkant, kunnen ze eventueel
ook door derden worden gebruikt. Zo hebben we gezorgd
voor maximale flexibiliteit en kan het gebouw de komende
zestig jaar mee.’
Exploitatie
Lage exploitatielasten waren erg belangrijk bij het
ontwerp van dit gebouw. Beheer en onderhoud moeten

wel betaalbaar blijven. Het meerjarenonderhoudsplan
was dan ook leidend voor de materialisatie. Er is bewust
gekozen voor bakstenen en aluminium kozijnen. Voor
onderhoudsarme materialen en voor oppervlakken die
eenvoudig schoon te maken zijn. Daarnaast is het mogelijk
de gymzaal in de avonduren en weekenden te exploiteren,
omdat deze ook aan de Esdoornlaan een eigen ingang heeft.
‘Waar we trots op zijn?
Dat de gebruikers zo ontzettend tevreden zijn’, vindt
Janssen Bouwmeester.
Wim Marinissen, directeur van basisschool De Morgenster,
beaamt dat. ‘Het gebouw voelt als een warme jas.
Het was meteen een school, vanaf het allereerste moment
dat de kinderen binnenkwamen. Het is functioneel en
sfeervol.’ Olivier vult aan: ‘Het ontwerp van deze Brede
School past helemaal bij de wensen en eisen die de
opdrachtgevers hadden.
We hebben de kwaliteit gebouwd die we hadden beloofd.’
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