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Open Wijkschool
Vlissingen
Architectenbureau
Marlies Rohmer
In de herstructureringswijk Nieuw Bonedijke in
Vlissingen staat sinds kort de Open Wijkschool van
Architectenbureau Marlies Rohmer. De vloeiende lijnen
van de gevel tekenen zich af tegen de rationele structuur
van de wijk. De brede school oogt vrolijk en speels,
maar vervult daarnaast ook een uiterst serieuze
functie als sociaal brandpunt.
Auteur Anne Seghers Fotograaf Daria Scagliola

De Open Wijkschool is opgebouwd uit twee vervlochten cirkels die samen een acht vormen en diagonaal op het immense plein liggen.
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Het startsein voor de planvorming rond de brede school
werd meer dan tien jaar geleden gegeven. In een participatief proces, waarbij de schoolbesturen van begin af aan
betrokken waren, heeft Marlies Rohmer de wensen van
de verschillende gebruikers scherp in beeld gebracht. Het
waren echter de politieke wisselingen, veranderingen in de
samenstelling van de opdrachtgevende partijen en wijzigingen in het programma die ervoor zorgden dat de tijdspanne
van het proces steeds verder werd opgerekt. Het gevolg was
dat de architect, onbedoeld, een bepalende factor werd
voor de continuïteit van het proces. Rohmer is een van de
weinigen die vanaf de eerste plannen voor de school tot de
uiteindelijke uitvoering betrokken is geweest. Hierdoor had
de architect in verhouding tot de andere partijen aan tafel,
veel kennis over het proces en over de oorspronkelijke
doelstellingen en wensen, wat gunstig was voor de
argumentatie van ontwerpbeslissingen.
De school ligt niet alleen midden in een herstructureringswijk, maar grenst ook aan een van de groene waterlopen die
Vlissingen rijk is. Vanuit stedebouwkundig oogpunt is ervoor
gekozen om het gebouw te ontwerpen als twee gescha-

kelde cirkels, een grote en een kleine. Zo kunnen het
schoolplein en de naastgelegen groene ruimte er omheen
vloeien. De ruimtelijke compositie die hierdoor ontstaat,
onderstreept de centrale rol die de school in de wijk vervult:
een publieke ruimte waar zowel kinderen als wijkbewoners
samenkomen.
De indeling in twee samengesmolten cirkels kent programmatisch veel voordelen. Zo biedt het een oplossing voor het

Op de plek waar de twee cirkels samensmelten
ontstaat een natuurlijk moment
forse programma van eisen. Naast drie basisscholen moet
er namelijk ook ruimte zijn voor maatschappelijke functies,
zoals een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een
buitenschoolse opvang, een consultatiebureau, een grote
sportzaal en een mediatheek. Daarnaast bevat het gebouw
ook woningbouw.
Door de cirkels op te delen in een buitenrand en een
middengebied heeft het programma op natuurlijke wijze
een plek gevonden. In de buitenste rand van de grootste
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cirkel zijn de drie basisscholen gehuisvest, die daardoor
elk hun eigen ingang hebben aan het plein. De onderbouw
bevindt zich telkens op de begane grond, waarbij elke klas
direct toegang heeft tot het schoolplein. Op de eerste
verdieping is de bovenbouw te vinden. In twee bouwlagen
bovenop de school zijn in totaal 38 woningen gerealiseerd.
Binnenin de grootste cirkel ligt de sportzaal, die dankzij zijn
ligging conform de eisen geluidsdicht is ingepakt. Via kleine
kijkraampjes in de gang van de school hebben leerlingen de
mogelijkheid om af en toe te spieken wat in de sportruimte
gebeurt. Bovenop de sporthal is een semiprivate binnentuin
gecreëerd, als extra buitenruimte voor de appartementen.
In de kleinere cirkel zijn de maatschappelijke programmaonderdelen gevestigd, rondom een patio in het hart van de cirkel. Deze patio is opgedeeld in een beschutte buitenruimte
en een speellokaal voor de allerjongste kinderen.
Op de plek waar de twee cirkels samensmelten ontstaat een
natuurlijk moment voor zowel de gemeenschappelijke functies voor alle gebruikers, als voor de centrale ingang van het
gebouw. Op deze plek heeft Rohmer een sterke plus gecreeerd op de noodzakelijke verkeersruimte. Door de centrale
hal multifunctioneel in te richten, ontstaan hier verblijfskwaliteiten en krijgt deze ruimte meerdere betekenissen.
Zo functioneert een grote trap tegelijkertijd als tribune, uitkijkend op de speellokalen en de patio. En de open ruimte
bovenaan de trap zorgt enerzijds voor een verbinding tussen de twee cirkels op de eerste verdieping, maar kan tegelijkertijd ingericht worden als kantine met een mooi uitzicht
op de sportzaal. Zowel de scholen als de maatschappelijke
instellingen krijgen hierdoor de mogelijkheid deze centrale
hal te gebruiken als aula voor specifieke activiteiten.
De indeling van de scholen is beïnvloed door het nieuwe
werken. De resterende ruimte tussen de reguliere klaslokalen in de rand van de cirkel en de sportruimte in het midden
is ingericht als ‘ruimte á la carte’. Deze plekken kunnen de
leerlingen zich toe-eigenen en vrij gebruiken als werkruimte. Ook zijn er in het gebouw veel speelse elementen
toegepast. Zo is een deel van de trapruimte in de scholen
opgeofferd om plaats te maken voor een glijbaan en is er in
de centrale hal een touwbrug te vinden, waarmee kinderen
hoog in de lucht de oversteek kunnen maken van de ene
kant van het gebouw naar de andere.
Hoewel de school nog maar enkele maanden opgeleverd is,
maakt het zowel op gebouwniveau als in de wijk zijn bruisende functie al waar. Het schakelen van de verschillende

In de grote, hogere ring zijn in twee lagen 38 sociale huurwoningen gevestigd. De bewoners kijken uit op een grote daktuin.

functies is niet alleen ruimtelijk en financieel efficiënt. Voor
hun activiteiten hebben de afzonderlijke instanties nu een
onderkomen dat ze los van elkaar nooit hadden kunnen
realiseren. Marlies Rohmer is er op deze manier in geslaagd
het ontwerp en het programma zo te koppelen dat het
totaal meer is dan de som der delen.

Opdrachtgever gemeente Vlissingen
Architectenbureau Architectenbureau Marlies Rohmer, Amsterdam
Ontwerp Marlies Rohmer
Medewerkers Ronald Hageman, Simone van den Brink, Gieneke
Pieterse, Joachim Karelse, Boris Briels, Arjan van Ruyven, Fabian
van den Bosch, Kirsten Gabriëls, Frank Zijlstra, Heleen Reedijk
Adviseur constructie Bartels Ingenieursbureau, Lochem

In het centrale gedeelte van

Adviseur installaties DWA installatie- en energieadvies, Bodegraven

het gebouw waar de twee cirkels

Aannemer Walchersebouw unie, Middelburg

elkaar ontmoeten, is een grote

Aannemersbedrijf Van der Poel, Terneuzen

entreehal met een tribune

Ontwerp 2005

ontworpen. Hier kunnen school-

Oplevering december 2011

festiviteiten plaatsvinden.

Bruto vloeroppervlakte 11000 m²

Hierbij zijn de speellokalen

Bouwsom incl installaties € 12.888.000 excl btw

als aula te gebruiken.
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Geveldetail
1
2
3
4

De gevel van het gebouw bestaat

2 hsb-dakopstand

uit zilvergrijze panelen die de gevel

3 bitumineuze dakbedekking

voorzien van een sterk ritmisch

afschot isolatie

effect en een driedimensionale

Rc-waarde: 4,5 m2K/W

uitstraling. Daarnaast weerkaatsen

4 stalen achterconstructie

ze het zonlicht diep in het gebouw.

5 aluminium buitenplafond bevestigd

Ook in de zonwering spelen de

tegen houten achterconstructie

5
6

Zilvergrijze gevelpanelen

1 4 mm composiet materiaal in RAL 9007

gevelelementen een rol. Het over-

6 screen

stek van de gevelpanelen werpt een

7 aluminium kozijn

schaduw op het bovenste deel van

8 multiplex vensterbank

het raam. Pas daaronder grijpt de

9 geïsoleerd hsb-binnenspouwblad

zonwering aan. Daardoor komt er

Rc-waarde: 3,0 m2K/W
10 3 mm gietvloer

door de bovenkant van de ramen
altijd daglicht naar binnen, ook

70 mm zandcementdekvloer

wanneer in de zomer de zonwering

290 mm breedplaat t.p.v. overstek

volledig naar beneden is.

aan onderzijde geïsoleerd

8
9

10

meer beelden
Driedimensionaal gevelfragment
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