
�special TIJDELIJKE HUISVESTING
scholen en bouwen aan de toekomst basisonderwijs nr. 3 - 2010

� special TIJDELIJKE HUISVESTING
scholen en bouwen aan de toekomst basisonderwijs nr. 3 - 2010

flexibele huisvestingsoplossingen

In 2006 opende het Willem van Oranje College in Waalwijk de deuren 
van een prachtig nieuw schoolgebouw aan de rand van de gemeente.  
Al bij de opening was deze protestants - christelijke school, met afdelingen 
voor VMBO (G)T, havo en vwo, uit zijn jasje gegroeid. “Uiteraard wilden  
we graag uitbreiden op onze huidige locatie”, vertelt Jan Maarten de 
Bruin van het college van bestuur. Op basis van het bestemmingsplan en 
de uitbreidingsruimte ging de gemeente Waalwijk hiermee niet akkoord. 
In plaats daarvan kregen we het aanbod om het tijdelijke schoolgebouw 
van basisschool De Vrijhoeve uit Sprang - Capelle (gemeente Waalwijk) 
over te nemen.” 

Het college van bestuur van het Willem van Oranje College vond het 
voorstel om op de locatie van basisschool De Vrijhoeve een dependance 
te openen onaantrekkelijk. Deze locatie lag immers veel te ver verwijderd 
van het hoofdgebouw. “Na lang wikken en wegen hebben we besloten 
om het gebouw te kopen, te verplaatsen en een nieuw leven te geven 
op een steenworp afstand van het hoofdgebouw”, vervolgt De Bruin zijn 
verhaal. “De Vrijhoeve is destijds ontworpen en geplaatst door De Meeuw. 
Zo zijn we met De Meeuw en hun flexibele huisvestingsoplossingen in 
aanraking gekomen.”

complete metamorfose 
“Deze flexibele manier van bouwen was voor ons erg prettig. We konden 
een compleet schoolgebouw neerzetten in een fractie van de tijd die voor 
traditioneel bouwen staat. In 14 weken beschikten we over een school 
die ook qua uitstraling moeiteloos de concurrentie aankan met een 
traditioneel gebouwde school’, stelt De Bruin. Het tijdelijke schoolgebouw 
werd omgebouwd tot een school met een permanente uitstraling. Door 
de antracietgrijze buitenzijde sluit de school bijna naadloos aan bij de 
moderne architectuur van de omliggende nieuwbouwwijk Landgoed 
Driessen.

transparant en fris
De welstandscommissie wilde een transparant schoolgebouw met veel 
lichtinval. “Onze architect heeft samen met het Willem van Oranje 
College alle mogelijkheden uitvoerig besproken”, stelt Freek de Kort, 
accountmanager van De Meeuw. “Zo is het idee van een glazen pui ont-
staan. Deze oplossing geeft het gebouw veel lichtinval én een chique 
uitstraling. Verder is er een CO2 - gestuurde installatie aangebracht.  
Die zorgt voor een ‘frisse’, goed geventileerde leer- en werkomgeving, 
wat de prestaties van leerlingen en docenten ten goede komt.”

basisschool en voortgezet onderwijs onder één dak
Het Willem van Oranje College had behoefte aan een oplossing met 
plusminus acht à negen lokalen. Nu beschikt de school over een 
tweede, compleet ingericht schoolgebouw met veertien leslokalen, 
een docentenkamer, een ICT - kantooromgeving en een uitgebreide ont- 
vangstruimte. Opvallend is dat zowel leerlingen van de afdeling 
International Business School (IBC) als basisschoolleerlingen hier on-
derdak hebben gevonden. “Onze school staat straks midden in een 
nieuwbouwwijk”, verklaart De Bruin. “Op termijn willen we zoveel 
mogelijk jonge én oudere kinderen van goed onderwijs voorzien.”  

inspirerende leer- en werkomgeving
Zowel leerlingen als docenten zijn enthousiast over het nieuwe school-
gebouw. Het wordt ervaren als een inspirerende omgeving om te leren  
en te werken, zowel individueel als in groepsverband. Ook ouders 
verbazen zich over de kwaliteit en de uitstraling van het gebouw. “Ze 
kunnen bijna niet geloven dat het een al eerder gebruikt gebouw 
is”, verklaart Jan Maarten. “Dat geldt ook voor de directieleden van 
basisschool De Vrijhoeve. Die wisten niet wat ze zagen toe ze op bezoek 
kwamen. Ze herkenden hun oude gebouw helemaal niet meer terug.”

flexibele huisvesting
De Meeuw is al 80 jaar een toonaangevende bouwer en specialist op  
het gebied van tijdelijke en permanente huisvesting. De blijvend passende 
huisvesting® past zich in sneltreinvaart aan capaciteitsproblemen van 
uw onderwijsinstelling aan. Zowel ruimtelijk als functioneel. U breidt 
uit of krimpt in wanneer de situatie daarom vraagt. Daarmee is deze 
flexibele bouwmethode hét antwoord op tijdelijke en permanente huis-
vestingsvraagstukken. Steeds meer scholen zien de voordelen van deze 
manier van bouwen. Het is snel, flexibel en uitermate duurzaam door 
hergebruik van materialen, gebouwdelen of een compleet gebouw.

totaaloplossing
“Bij De Meeuw kiest u bovendien voor een totaaloplossing”, aldus 
De Kort. “Naast het ontwerpen en plaatsen van een gebouw kunnen 
we desgewenst ook zorgen voor bijvoorbeeld het ontwerp- en vergun-
ningentraject, het onderhoud of uw financiële vraagstuk. Zo heeft onze 
eigen ontwerper de complete terreininrichting voor het Willem van 
Oranje College ontworpen.”«
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college geeft tweede leven aan basisschool
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