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bestaande basisschool

Het vertrekpunt
In de dorpskern van Dreumel in de gemeente West Maas en Waal stond de
basisschool ‘de Oversteek’. In de loop der jaren zijn aan het hoofdvolume van
de school extra lokalen toegevoegd als noodlokalen. Dit heeft plaatsgevonden
in meerdere ontwikkelingen.
Voorzieningen als kinderdagopvang en de gymzaal bevonden zich buiten de
schoollocatie. Dit was organisatorisch een onoverzichtelijke en onwenselijke
situatie die veel tijdverlies met zich meebracht.
Uit analyse bleek dat renoveren en uitbreiden van de huidige school een kostbare operatie zou zijn. De tijdelijke lokalen die voor een grondige renovatie nodig zijn werkten kostenverhogend. Daarnaast zou het bestaande gebouw nooit
de gewenste kwaliteit krijgen en niet de gewenste flexibiliteit bieden aan de
onderwijsvisie. Dit was een aanleiding om de mogelijkheden te onderzoeken
van het verplaatsen van de school naar de locatie van de aanwezige sporthal.
Om niet alleen een visie op dit onderdeel te hebben werd Buro van der Goes
gevraagd naar een ontwikkelingsvisie en een stedenbouwkundig eindbeeld
voor het gehele gebied tussen de Rooijsestraat en de Van Heemstraweg, de
rondweg van het dorp.
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Uitgangspunten multifunctionele accommodatie (MFA)
De stedenbouwkundige studie had als opgave een visie op het gebied te geven dat in de eindsituatie een integraal woongebied zou vormen. Een gebied
dat stapsgewijs zou kunnen groeien en waarin op een logische manier de verschillende maatschappelijke en culturele functies gecombineerd konden worden. Hiervoor is allereerst een studie naar de vestiging van de school gedaan.
Bouwen we een school ‘naast’ de sporthal of sluiten we juist hier op aan? Wat
levert dat op en wat zijn de kosten?
Na het ontwikkelen van meerdere modellen is ervoor gekozen om de bestaande sporthal ‘in te pakken’ met meerdere functies. Hierdoor ontstaat een compacte MFA die gebruik maakt van de aanwezige voorzieningen. Daarnaast is
in de stedenbouwkundige studie een faseringsplan gemaakt voor de woningbouw in de omgeving.
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Stedenbouwkundige visie

P

De stedenbouwkundige visie is zo opgezet dat in de toekomst stap voor stap
woningbouw gerealiseerd kan worden. In het nieuwe stratenpatroon komen
er twee ontsluitingslussen die beiden op de Nieuwstraat uitkomen. Binnen dit
stedenbouwkundig plan ligt de MFA verankerd aan de Nieuwstraat. Een goed
bereikbare en overzichtelijke locatie voor fietsers en wegbrengende ouders die
met de auto komen. De school heeft ook een functie voor het landelijke gebied
eromheen. Daarnaast halteert de regionale bus nabij de school.
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De parkeervoorzieningen voor de sportvelden, het zwembad en de school
kunnen dubbel gebruikt worden. Er treedt weinig gelijktijdigheid op.
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Combinatie van functies en dubbelgebruik
Verschillende functies komen binnen de MFA samen in één complex. Voor de
participerende partijen was het van belang dat ze ‘herkenbaar’ zouden blijven.
Dit konden we bereiken door tussen de verschillende gebouwdelen een alles
verbindende centrale gang aan te leggen. Door deze gang als een buitengebied, als een straat, te behandelen, hebben alle gebouwdelen een eigen
entree. Een glasoverkapping zorgt ervoor dat hier een ‘beschut buitenklimaat’
ontstaat en een plek gecreëerd wordt waar alle partijen elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijke activiteiten zich kunnen ontplooien.
Het versnelde tijdspad
Voor de bepaling van het programma van de school is gebruik gemaakt van
het ICS. Deze hebben aan de hand van de prognoses voor de demografische
ontwikkeling en het te verwachten leerlingenaantal het programma opgesteld.
Nadat er budgets werden gereserveerd en de benodigde financiële bijdragen
waren binnengehaald viel in oktober 2009 de beslissing dat de plannen gerealiseerd konden gaan worden. Om voor de zomer 2011 op te leveren kwam de
planontwikkeling in een stroomversnelling.
Er diende nog een visie op het onderwijs geformuleerd te worden. Het bestemmingsplan was nog niet geregeld en de bouw diende dusdanig efficiënt georganiseerd te worden dat er in 9 maanden een school zou staan.
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Onderwijsvisie
In het voortraject, het ontwikkelen van de schoolvisie, is door de KPC-groep
het voortouw genomen en zijn in verschillende workshops met ondersteuning
van ons bureau grote stappen gemaakt.
In de workshops konden we laten zien hoe binnen een schoolvisie lokalen
gecombineerd konden worden en gezamenlijke ruimten konden ontstaan. Via
computeranimaties werden de ruimtelijke consequenties van verschillende
modellen getoond en met schema’s werd het gebruik duidelijk gemaakt. Voor
het onderwijzend personeel waren dit eye-openers en heeft dit geleid tot een
indeling waar naast klassikaal onderwijs ook 2 of 4 klassen samengevoegd
kunnen worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om leerlingen op het ‘leerwerkplein’ individueel te begeleiden of zelfstandig te laten werken.
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