Scholen

Van It Iepen Stee naar De Populier

Metamorfose van
een dorpsschool
in Makkum

Van vervangende nieuwbouw voor basisschool It Iepen Stee
in Makkum kon volgens gemeente Súdwest Fryslân geen
sprake zijn. Het dorp heeft te maken met krimp en een
teruglopend leerlingenaantal. Toch moest er iets gebeuren
aan het schoolgebouw, dat in 1962 werd gebouwd en in
1975 werd uitgebreid.
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Het gedateerde gebouw is met een combinatie van slimme en esthetische
ingrepen naar de 21e eeuw getrokken. Tegelijk werd ook de omvang aangepast aan het huidige leerlingenaantal. Penta architecten zorgde voor een
fris en ruimtelijk ontwerp, LindHorst huisvestingsadviseurs was in opdracht
van Gearhing - het ‘bevoegd gezag’ van de school - verantwoordelijk voor
het volledige bouwmanagement.

Vernieuwde school, nieuwe naam

‘E

ngineering &
construct geeft
een heel dynamische
samenwerking’
- Michiel van der Linde

De kinderen van de basisschool in Makkum maken alweer een tijdje gebruik
van hun vernieuwde schoolgebouw, dat op 30 augustus 2016 werd heropend.
In de maanden die daaraan voorafgingen, reisden zij van It Iepen Stee
dagelijks per bus heen en weer naar het naburige dorp Wons om daar les
te krijgen. Hun school werd deels gesloopt en het deel dat bleef staan, kreeg
een compleet ander aanzicht. It Iepen Stee onderging niet alleen een metamorfose, maar kreeg ook een nieuwe naam. Het ontwerp en het kleurgebruik van de nieuwbouw vormde hiervoor samen met de nieuwe onderwijsvisie de inspiratie. De school heet sinds de heropening ‘De Populier’.
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Uitdagend budget
Penta architecten won de meervoudig onderhandse aanbesteding, die door LindHorst werd
uitgeschreven. Architect Hylke Zijlstra: ‘We werden met nog een paar bureaus uitgenodigd
voor een presentatie, en deden een honorariumaanbieding.’ Het honorarium speelde een
belangrijke rol, want het budget was niet groot. Michiel van der Linde, projectcoördinator
bij LindHorst, legt in het kort uit hoe het budget tot stand is gekomen: ‘Het budget is met
name gevormd door onderhoudsbudgetten uit de achterliggende periode en gereserveerde
bedragen tot 2020.’ Het zat namelijk zo: de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op het programma onderwijshuisvesting 2015 besloten tot gedeeltelijke sloop en onderwijskundige
vernieuwingen. Daarnaast stonden er nog onderhoudsvoorzieningen open van het programma onderwijshuisvesting 2013 en 2014 die nog in uitvoering gebracht moesten worden. Er
is voor deze voorzieningen een gemeentelijke bijdrage ontvangen van € 193.207,00. Stichting
Gearhing heeft zelf ad € 252.289,00 bijgedragen, dit betreft naar voren geschoven schoolbestuurlijk onderhoud (2016-2020). Daarmee is een taakstellend budget vrijgemaakt van
445.496 euro incl. uitvoeringsbegeleiding en btw; de asbestsanering zat daar niet bij in. Het
was voor alle partijen de uitdaging om binnen dit budget te blijven. Bouwcollectief Sneek
stapte na een aanbesteding in op basis van Engineering & Construct, en kon daarom al in
een vroeg stadium goed meedenken over manieren om de kosten zo laag mogelijk te houden.
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‘J

e haalt in het 3D-model het
dak eraf, zet de meubeltjes
erin, en iedereen snapt het!’
-Hylke Zijlstra

Leerplein
De wens van de school was om het gebouw aan te passen aan de vernieuwde onderwijsvisie. Zijlstra: ‘Er was behoefte aan een leerplein, waardoor
leerlingen uitgedaagd worden om zelfstandig te werken en te spelen. Dat
hebben we gecreëerd door niveauverschillen en prikkelende plekken te
maken.’ Door de klaslokalen te voorzien van schuifdeuren ontstond de
gewenste verbinding tussen lokalen en leerplein, zodat de leerkrachten
contact met de leerlingen hebben en goed overzicht kunnen houden. De
architect heeft alles in 3D getekend. ‘Dat maakte het heel inzichtelijk,
ook voor de opdrachtgever. En ook bij de presentatie die we voor de buurt
en voor ouders hebben gehouden. Je haalt in het 3D-model het dak eraf,
zet de meubeltjes erin, en iedereen snapt het!’

Contrast tussen oud en nieuw
Het oorspronkelijke gebouw was L-vormig, waardoor er weinig samenhang
was. De aanbouw uit 1975 is daarom gesloopt. Daarmee ging het vloeroppervlak terug van 795 naar 495 m2. Voldoende voor de circa vijftig
leerlingen, die in combinatieklassen in de nieuwe situatie kunnen beschikken over drie klaslokalen, een doe-lokaal en het leerplein. Van der Linde:
‘De functies uit het gesloopte deel hebben we deels terug laten komen in
een uitbreiding van het oudste deel.’ Tegen dit deel van het gebouw werd
ellipsvormige nieuwbouw gerealiseerd. Het is opgetrokken uit Modiwood,
wat net als de zinken dakranden en de kunststof kozijnen zeer onderhoudsarm is. De ruimte die met deze aanbouw ontstond, kon ingericht
worden als leerplein. Zijlstra: ‘De school wilde graag een nieuwe uitstraling,
met een zichtbaar contrast tussen oud en nieuw. Dat hebben we verwezenlijkt met een duidelijke entree. Door de grote luifel en het volume is
het een herkenbare school geworden.’ Het bestaande deel kreeg met nieuw
sanitair en een nieuw interieur in frisse kleuren een mooie facelift.
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Verrassend ruimtelijk

Dynamische samenwerking
Voor Van der Linde was het de eerste keer dat hij een
project op deze wijze aanvloog. ‘Deze manier van aanbesteden - engineering & construct - geeft een heel
dynamische samenwerking. Het vraagt wel van beide
kanten een soepele en constructieve houding om het
gezamenlijke doel na te streven op basis van een goede
samenwerking.’ Korte lijnen zorgden voor een prettige
werkrelatie tussen alle partijen. Zijlstra: ‘Ook vanuit de
school was grote betrokkenheid, we hebben veel overlegd, bijvoorbeeld over het kleurgebruik. Toen de school
weer in bedrijf was stuurde de directeur een appje met
een foto waarop kinderen lagen te lezen op het podium
en de zitzakken. “Kijk, het werkt!” was het onderschrift.
Daar doe je het toch voor?’

OBS IT IEPEN STEE, SNEEK
Opdrachtgever

:

Stichting Gearhing, Bolsward

BOUWTEAMLEDEN
Architect

:

Penta Architecten, Harlingen

Project- en bouwkostenmanagement

:

LindHorst huisvestingsadviseurs, Hoogeveen

Aannemer

:

Bouwcollectief Sneek, Sneek

Installateur E & W

:

Installatiebedrijf Van der Pol, Bolsward

ONDERAANNEMERS & LEVERANCIERS
Stukadoorswerk en cementdekvloeren

:

Afbouw Perdok, Groningen

Plafonds en wanden

:

De Jong Systeemplafonds, IJlst

Tekst: Vera Bosma		

In het oude deel is de kap geïsoleerd en er is HR++
beglazing toegepast. Voor de goede akoestiek zijn in het
leerplein speciale panelen tegen het plafond aangebracht.
Tussen de panelen hangt nu ledverlichting. En de school
is voorzien van CO2-gestuurde ventilatie. Met deze
maatregelen is klasse B van Frisse Scholen bereikt.

Fotografie: Penta Architecten

Zowel Zijlstra als Van der Linde zijn erg tevreden over
het besluit om de plafonds uit het bestaande gebouw
te halen, waardoor de spanten in het zicht zijn gekomen.
Zijlstra: ‘Het gebouw is daardoor verrassend ruimtelijk
geworden.’ Van der Linde onderschrijft dit: ‘Van binnenuit is het wel een eyecatcher. Het brengt heel veel
licht en lucht in het gebouw.’
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