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Vlissingen | Openwijkschool ‘De Combinatie’

BouwInfo
O PDR AC H T Gemeente Vlissingen/ l’ Escaut Vlissingen/ Marsaki, Vlissingen
O N TW E R P Architectenbureau Marlies Rohmer, Amsterdam
U IT VO E R I N G Bouwcombinatie Walcherse Bouwunie, Grijpskerke/ aannemingsbedrijf Van der Poel, Terneuzen (Hoofdaannemer);

Moens Afbouw, Middelburg (Plafondsystemen en binnenwanden)
B O U W PR O G R A M M A Drie basisscholen plus talrijke sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen waaronder een k
inderdagverblijf, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een grote sportzaal met verenigingsruimte, een mediatheek, een
consultatiebureau, en diverse ruimten voor maatschappelijk werk en de nodige vergaderruimten voor derden; 38 appartementen
B O U W PE R I O DE December 2009 – december 2011

De Combinatie ligt als het wiskundige symbool voor oneindigheid diagonaal gestrekt op het Pablo Picassoplein te wachten op wat komen gaat

Oneindig achtjes draaien
Binnen het grootste ringgebouw vinden drie basisscholen een nieuwe plek. Rond een centraal gelegen sportzaal neemt elke school een partje van de ring in beslag.

Tekst | Willem Ruyters
Beeld | Architectenbureau Marlies Rohmer

In meerdere wijken in Vlissingen vindt een grootschalige herstructurering plaats. Centraal
in de stad staat de herontwikkeling van De Scheldewerf maar daarnaast ligt de focus op
de aanpak van enkele oudere woonwijken uit de jaren vijftig en zestig. Nieuw Bonedijke
langs de Franklin Rooseveltlaan (de belangrijkste stadsontsluiting in de Oost - westrichting) is zo’n wijk. Aansprekende nieuwbouw waaronder twee ovale woongebouwen Belleza
en Cariño van DOK architecten (Amsterdam) en de zeer grote bredeschool De Combinatie
van architectenbureau Marlies Rohmer (Amsterdam) stoot het woongebied langs de Schuitvaartgracht weer op in de vaart der volkeren.

Twee ringvormige gebouwen overlappen elkaar zodanig dat de
twee ringen samen één acht vormen. Die acht is op de diagonale
as van een gigantische open ruimte in Nieuw Bonedijke geplaatst.
Stedenbouwkundig, programmatisch en organisatorisch bleek dit
grootse architectonische gebaar de beste oplossing voor de huisvesting van het zeer brede programma van de Openwijkschool De
Combinatie. Binnen het grootste ringgebouw vinden drie basisscholen een nieuwe plek. Rond een centraal gelegen sportzaal
neemt elke school een partje van de ring in beslag. Telkens over
twee verdiepingen georganiseerd met de onderbouw beneden en
de bovenbouw op de etage. Elk van de drie scholen krijgt een eigen individuele ingang aan het immense Pablo Picassoplein. Die
pleinruimte direct voor de ingang staat iedere school ter beschikking als speelruimte. Zo kunnen ze hun school een eigen gezicht
naar buiten geven, terwijl het Pablo Picassoplein toch als één
vloeiend geheel ervaren wordt.

Mooi tegenwicht

Grote ring en kleine ring zijn in elkaar geklonken.
Bijna onaanwijsbaar zijn de bovenwoningen binnen
de gevelcompositie van de grote ring opgenomen
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De drie scholen Ravenstein, St. Jozefschool en Het Vlot gaan langs
elkaar heen en nauw samen met elkaar leven. Waar de grote en de
kleine ring over elkaar heen vallen, is dan ook een grote centrale
hal voorzien die aansluit op de centrale ingang van De Combi-

natie. Die ingang is door de architecten uiterst precies gepositioneerd in het verlengde van de brug over de Schuitvaartgracht, die
als een van de weinige dwarsroutes over het water heen voert. In
de grote entreehal vinden allerlei schoolfestiviteiten plaats. Een
tribune maakt van de hal een aantrekkelijke ruimte om bijvoorbeeld toneel te spelen of muziekuitvoeringen te geven. De speellokalen van de drie scholen worden op die speciale momenten
samengevoegd tot één grote cirkelvormige aula als speels hart van
de acht. Ook vanaf het wijkplein aan de andere kant van het achtgebouw betreed je direct de hal. Verschillende partijen, zoals een
speeltuinvereniging, de buurtorganisatie en de Openwijkschool
zelf gaan het Pablo Picassoplein beheren. De grote, hogere ring
vormt met zijn hoogte van vier bouwlagen een mooi tegenwicht
tegenover het forse woongebouw ‘de Harlekijn’ aan de het Pablo
Picassoplein.

Decoratief
In het kleinere ringgebouw van twee lagen zijn de overige bredeschoolfuncties gesitueerd rondom een ronde patio. Hier vind
je het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de naschoolse
opvang en het consultatiebureau. Overdag is de patio een ideale, veilige buitenspeelruimte voor de allerkleinste wijkbewoners.
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Projectinfo
Moens Afbouw plaatst alle plafonds en binnenwanden.
Moens Afbouw heeft alle systeemplafonds en -wanden in de Open Wijkschool de Combinatie geleverd en gemonteerd. De binnenwanden zijn
opgebouwd uit diverse types metalstud systemen. In dit bijzonder mooie
project heeft Moens de volgende typen systeemplafonds geplaatst : allereerst plafondeilanden, met Rockfon type Fibral, kleur alu. Verder akoestisch spuitplafond van Owaplan. Vervolgens systeemplafonds met gipsvinylplaat in de natte ruimtes. Hiernaast komen binnen het project veel
vaste gipsplafonds voor. In de rondlopende gangen heeft Moens Afbouw
Derako houten lamellenplafonds aangebracht. De koven - de overgangen
van de plafonds - zijn op veel plaatsen binnen het gebouw als detail

specifiek door Moens Afbouw uitgewerkt. Behalve de plafonds en binnenwanden heeft Moens Afbouw ook alle kozijnen geplaatst. Kortom wat wand en plafond aangaat, compleet afbouwwerk in de vertrouwde en deskundige handen
van Moens Afbouw. n
? Meer informatie

Moens Afbouw VOF, Middelburg
Telefoon | 0118 681228
Website | www.moensafbouw.nl

Bij het hart van de acht bevindt zich bijna vanzelfsprekend ook de
ingang tot de twee keer 19 huurappartementen van woongebouw
Atico, die op de bovenste twee cirkels van het grote ringgebouw
liggen. De kiss & ride zone (waar ’s ochtends de kinderen afgezet
worden) en de toegang naar de halfverdiepte parkeergarage zijn zo
aangelegd dat het autoverkeer het leven op het plein niet verstoord,
laat staan in gevaar brengt. De parkeerkelder ligt onder het kleinste
ringgebouw en voorziet in vijftig parkeerplaatsen voor bewoners en
medewerkers. Twee liften verbinden de kelder rechtstreeks met de
twee woonlagen. Tevens biedt de kelder ruimte aan een fietsenstalling voor de bewoners. Rondom de stalen plint van beide ringgebouwen is een doorlopende reeks fietsklemmen aangebracht waar
scholieren, leerkrachten en bezoekers aan de wijkvoorzieningen hun
fiets parkeren. De architecten verwachten dat de afwisseling van
metalen fietsrekken met en zonder fiets de decoratieve gevels nog
net wat meer ornamentiek geven. De gesloten maar decoratieve en
vrolijke gevel is opgebouwd uit een houtskeletbouw binnenspouw-

blad waarop aluminium gevelpanelen zijn gemonteerd. Voor het
kleuren van het aluminium is een autolak gebruikt ter minimalisering van het onderhoud. Ook de kozijnen zijn van aluminium, waarbij de draaiende delen verdekt zijn aangebracht zodat alle kozijnen
een identiek aanzicht hebben. Per verdieping springt de gevel 600
mm naar buiten. Plastisch en vlinderachtig.
Midden jaren negentig plaatste de stedenbouwkundige Bhalotra
(bureau Kuiper Compagnons) een grote cirkel van eengezinswoningen in de wijk Pauwenburg en noemde het De Cirkel. Het
toentertijd verpauperde Pauwenburg ligt aan de andere kant van
de Franklin Rooseveltlaan, een paar honderd meter Noordelijker
langs de Schuitvaartgracht. Een decennium later heeft die stedenbouwkundige ingreep nog zoveel kracht dat eerst Giani Cito en
Ludo Grooteman (DOK architecten) en nu Marlies Rohmer zich er
door lieten inspireren bij het opnieuw vormgeven van Bonewijke.
En waarom ook niet? n

Voor de Open Wijkschool verzorgden wij de
binnen systeemwanden en systeemplafonds.

afbouw

Grote Sternstraat 21, 4332 DH Middelburg
Telefoon 0118-681228, info@moensafbouw.nl

www.moensafbouw.nl

Rondlopende gangen maken er een spectaculair gebouw van

Boeiende binnenruimte rond centrale tribune

Lekker luieren op de patio tijdens warme zomerdag

Bbq-en op de patio op zwoele zomeravond

Gevelspecialist
in aluminium
en staal

Het maken van gevelconstructies is
vakwerk. Ons vakwerk! Alkondor heeft
zich opgewerkt tot een topbedrijf in
projectmatige engineering, productie
en montage van gevelconstructies.
Met ons team dat bestaat uit meer
dan 100 enthousiaste, zeer betrokken
vakmensen, voeren wij, vanuit ons
moderne bedrijfspand in Hengelo, onze
werkzaamheden uit in heel Nederland.

Geeft uw creativiteit vleugels
Alkondor Hengelo BV
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Wegtersweg 7-19

Postbus 29

7550 AA Hengelo

Tel. 074-245 53 55
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