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overige informatie

documenten met uitgangspunten:

-  Programma van Eisen
   opgesteld door:
 Gemeente Noordoostpolder
 (ontvangen 17 januari 2014)

- Bouw- en kleurhistorische analyse en 
 waardenbepaling
 Monumenten Advies Bureau
 d.d. oktober 2013

bijbehorende documenten voorontwerp

- Bestaande toestand
 19 het atelier architecten
 - BT-00 situatie bestaande toestand
 - BT-01 plattegronden bestaande toestand
 - BT-02 dak bestaande toestand
 - BT-03 gevels en doorsneden 
   bestaande toestand

-  Voorontwerp
 19 het atelier architecten 
 - VO-00 situatie nieuwe toestand
 - VO-01 plattegronden nieuwe toestand
 - VO-03 gevels en doorsneden 
   nieuwe toestand

- raming bouwkosten voorontwerp
 19 het atelier architecten
 d.d. 19 02 2014
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inleiding

In deze presentatie vindt u de visualisatie van en toelichting op 
het voorontwerp voor een nieuwe invulling van de voormalige 
Titus Brandsma School, het gebouw aan de Ring 1 te Nagele. 

Geheel in overeenstemming met de verzuilde maatschappij in 
Nederland vlak na de oorlog, kreeg Nagele drie lagere scholen 
(1954-1956); een Rooms-Katholieke school, een openbare 
school en een Protestants-Christelijke school. De scholen staan 
verspreid over het open groene centrum van het dorp. Alle drie 
de scholen zijn ontworpen door de architecten A. van Eyck en 
H. van Ginkel en zijn vrijwel identiek. De scholen bestaan elk 
uit maximaal zes verspringende klaslokalen, gegroepeerd rond 
het centrale schoolplein. Oorspronkelijk waren in het ontwerp 
op het schoolplein vier vrijstaande portieken voorzien die het 
plein omsluiten. Uiteindelijk zijn alleen de portieken bij de 
entrees van de scholen op kosten van de architect uitgevoerd. 
Het schoolplein is bedoeld als een overgangsruimte tussen 
het openbare leven in het centrum en het besloten leven in de 
school. 

In deze presentatie wordt gekeken in hoeverre een invulling met 
verschillende functies met inachtneming van de monumentale 
waarde van het gebouw zou kunnen worden uitgevoerd. Op 
onderdelen zal nader overleg met gebruikers gevoerd moeten 
worden, om tot een definifieve invulling te komen. In het 
ontwerp is waar mogelijk gestreefd naar herstel van waardevolle 
monumentale elementen. In de bijgevoegde kostenraming vindt 
u een overzicht van de voorgestelde ingrepen met verschillende 
prioriteit. 

Aldo van Eyck

plattegrond in de maximale variant met 6 lokalen



opgave

verspringende gevels van de klaslokalen

te huisvesten organisaties

 - kinderopvang / naschoolse opvang
  - 1 groepsruimte KDV voor max. 16 kinderen 
    van 0-4 jaar met bijbehorende ruimten
  - 1 groepsruimte voor naschoolse opvang voor  
     max. 20 kinderen 

 - peuterspeelzaal
  - 1 groepsruimte evt. ook te gebruiken   
     door Muziekvereniging ‘De Zeeschelp’ 

 - Muziekvereniging ‘De Zeeschelp’
  - oefenruimte, koffieruimte, bergruimte voor 
     o.a. stoelen, drumstel, instrumenten en kleding

 - dorpskrant ‘De Nagelees’
 
 - multifunctioneel / verhuurbaar

aandachtspunten bouwhistorisch onderzoek (bho)

In het bouwhistorisch onderzoek vindt u een uitgebreide 
bouhistorische analyse en waardebepaling van het gebouw. 
In het programma van eisen wordt een voorstel gedaan met 
betrekking tot punten uit het bho die op dit moment wenselijk en 
nodig worden geacht.



interieur

Er zijn in de loop van de jaren een aantal aanpassingen aan het 
gebouw doorgevoerd. Ter plaatse van de entree is een tochtportaal 
geplaatst waardoor de vierkante tussenruimte met een kwart is 
verkleind en de ganzone meer tot verkeersruimte is gedegradeerd. 
Een enkele garderobepui is dichtgezet. Bij het kantoor van het 
hoofd is een kantoorruimte toegevoegd. Dit is hier  ten koste gegaan 
van de garderoberuimte van het lokaal. En ook hier is de vierkante 
halruimte komen te vervallen. 

plattegrond bestaande toestand
schaal 1:200



bestaande toestand

73 m2

keuken entree met tochtportaal

raam klaslokaal

sanitair

berging

‘overblijflokaal’

garderobe

klaslokaal

MIVA toilet

kantoor teamkamer



interieur

zonering

In de nieuwe invulling is het gebouw globaal in drie 
zones op te delen. Zone A herbergt de peuterspeelzaal 
en ruimtes voor muziekvereniging ‘De Zeeschelp’ 
en dorpskrant ‘De Nagelees’. De ruimte voor de 
peuterspeelzaal is daarbij nog apart afsluitbaar. 
De facilitaire strook wordt gezamenlijk gebruikt en 
is ook toegangkelijk voor de gebruikers uit zone B 
en C. Zone B is direct toegankelijk vanaf de entree 
van het gebouw en met de sanitaire voorzieningen 
in deze zone ook separaat van de andere zones 
bruikbaar. Zone C is door middel van een nieuwe pui 
afgeschermd van het centraal toegankelijke deel. 
In deze zone zijn de ruimten voor kinderopvang en 
naschoolse opvang ondergebracht. 

centrale entree

plattegrond nieuwe invulling
schaal 1:200

zone A zone B zone C



plattegrond nieuwe invulling
schaal 1:200

zonering en ruimtelijke principes

ruimtelijke principes

Het gebouw is zeer specifiek onworpen als school. Het gebouw heeft als zodanig een heldere 
structuur en opbouw. Met de nieuwe functies in het gebouw zou het karakter van het gebouw 
aangetast kunnen worden. Door heel nadrukkelijk de vormgeving van de nieuw toe te voegen 
elementen af te laten wijken en los te houden van de bestaande structuur, blijft het gebouw leesbaar 
en de structuur en opbouw van de verschillende ruimten herkenbaar. Qua beeld wordt hierbij 
aansluiting gezocht bij de latere ontwerpen van Aldo van Eyck. 

Daarnaast wordt er van de mogelijkheid gebruik gemaakt om ook enkele van de latere wijzigingen 
aan het gebouw terug te brengen naar orginele staat. Er is gezocht, binnen het pakket van wensen 
en eisen van de nieuwe gebruikers, naar mogelijkheden om de oorspronkelijke ruimtelijke beleving 
van het gebouw weer tot zijn recht te laten komen.

maquette ontwerp Sonsbeek Paviljoen, A. van Eyck

zone C

referentie binnenwanden 
als losse elementen in de ruimte

referentie ronde wanden



uitwerking interieur Zone A

plattegrond bestaande toestand
schaal 1:100

berging tbv 
buiten spelen



peuterspeelzaal / muziek / dorpskrant

plattegrond gewijzigde invulling
peuterspeelzaal/zeeschelp/dorpskrant
schaal 1:100

toevoegen deur tbv 
toegankelijkheid 

buitenruimte

aankleedmeubel

berging tbv 
buiten spelen

herstellen trapje
binnenzijde

plaats ntb (1.17/1.19)
berging drumstel
en berkast

peutertoiletten

overblijflokaal splitsen 
in twee ruimten



uitwerking interieur Zone A

peutertoiletten

berging

ruimte voor 
aankleedmeubel 

met zicht op 
omliggende ruimten

deur berging
deur buitenruimte
aanpassing gevel

schets nieuwe invulling tpv peuterspeelzaal

bestaande situatie

bestaande situatie

evt. te vervangen keuken
voor gezamenlijk gebruik

referentiebeeld 
nieuwe elementen



peuterspeelzaal / muziek / dorpskrant

overblijflokaal splitsen 
in twee ruimten toegang ruimte

dorpskrant

element staat los in de ruimte
stoelenberging weggedetailleerd 

in de wand

bestaande pui

bestaande situatie schets nieuwe invulling tpv overblijflokaal

referentiebeeld 
nieuwe elementen

referentiebeeld 
nieuwe elementen



uitwerking interieur Zone B

plattegrond bestaande toestand
schaal 1:100



multifunctionele middenzone 

plattegrond gewijzigde invulling
multifunctioneel/gemeenschappelijk gebruik
schaal 1:100

plaats ntb (1.17/1.19)
berging drumstel
en berkast

entreeportaal
verwijderen en evt. 

houten deuren 
terugplaatsen

hoge kastdeel 
terugplaatsen

deur MIVA toilet
vervangen



uitwerking interieur Zone B

entreeportaal
verwijderen en evt. 

houten deuren 
terugplaatsen

deur MIVA toilet
vervangen

schets nieuwe invulling tpv entree

bestaande situatie



multifunctionele middenzone

hoge kastdeel 
terugplaatsen

kunstwerk 
Titus Brandsma

bestaande pui toegang koffie-/
vergaderruimte

kunstwerk 
Titus Brandsma

schets nieuwe invulling terugkijkend richting entree

bestaande situatie met ontbrekend kastdeel

referentiebeeld 
nieuwe elementen



uitwerking interieur Zone C

plattegrond bestaande toestand
schaal 1:100



kinderopvang en BSO

plattegrond gewijzigde invulling
kinderopvang en BSO
schaal 1:100

pui toevoegen

slaapruimte in overleg met
gebruikers nader in te vullen

deur toevoegen

terugbrengen garderobepui
halfhoge afscherming verschoonruimte met 

zicht op omliggende ruimten



uitwerking interieur Zone C

nieuwe pui

schets nieuwe invulling terugkijkend richting entree

bestaande situatie

nieuw
meubel

nieuwe pui

schets nieuwe invulling garderobe BSO ruimte bestaande situatie groepsruimte KDV



kinderopvang en BSO

keuken 
KDV / BSO

schets nieuwe invulling terugkijkend richting entree

bestaande situatie invulling kantoorruimten

nieuwe deur 
naar buitenruimte

nieuwe meubel staat 
los in de ruimte

nieuwe meubel staat 
los in de ruimte

schets nieuwe invulling buitendeur KDV

schets nieuwe invulling meubel KDV en BSO

toegangsdeur 
groepsruimte KDV 

handhaven

schets nieuwe invulling terugbrengen garderobepui groepsruimte KDV

bestaande situatie

bestaande situatie groepsruimte KDV

halfhoog 
wandje verschoningsruimte met

zicht op groepsruimte



uitwerking interieur

Voor de uitwerking van de toe te passen kleuren en materialen 
zal aansluiting worden gezocht bij de  kleuranalyse uit 
het bouwhistorisch onderzoek. Zo zullen de verschillende 
garderobeelementen in de oorspronkelijke kleur worden 
uitgevoerd. In de voorzieningenstrook zullen verschillende 
grijstinten worden gebruikt. De nieuw toe te passen meubels 
zullen worden uitgevoerd in naturel gelakt hout. De nieuwe puien 
zullen uitgevoerd worden in antraciet. 

referentiebeeld nieuwe elementen



uitgangspunten kleurgebruik



uitwerking exterieur

schets aanpassing entree

evt. houten deuren 
terugplaatsen

bestaande situatie

verwijderen
 puntstrips

schets plaatsaanduiding aanpassing gevel

toevoegen deur tbv
peuterspeelzaal

toevoegen deur tbv
kiinderopvang



aanpassingen gevels

terugbrengen kleurstelling
referentie gevels Ring 17

bestaande situatie

bestaande situatie



uitwerking terrein museum

speelplein

hoofdroute 
toegang

Ring 1

secundaire 
toegang

secundaire 
toegang

fietsen / berging

schooltuin

verharding 
voormalig
pannaveld

entree

zandbak

bestaande situatie
niet op schaal



secundaire 
toegang

bestaande situatie

Zoals in de inleiding reeds werd beschreven is het schoolgebouw 
ontworpen door de architecten A. van Eyck en H. van Schinkel. Aldo 
van Eyck is één van de meest significante architecten van de 20ste 
eeuw. Hij oefende een grote invloed uit op zijn tijdgenoten in de 
zestiger en zeventiger jaren, wat zich uit in vele van hun gebouwen 
wereldwijd en in Nederland. Het was niet alleen de wijze waarop 
hij naar gebouwen keek die zo van invloed was, maar ook zijn idee 
over architectuur; het visuele denken, zijn manier van waarnemen en 
structureren van tijd en ruimte, gebeurtenissen en samenleving. 

Net als dat het dorp Nagele een ruimte creëerde  in de open polder 
met zijn omringende bomen, doet de school hetzelfde met zijn groene 
omzoming in de open ruimte in het dorp. Zoals de woningbouw aan 
de ring en de centrale open ruimte, als de wooneenheden met hun 
hoven elkaar vormgeven, zo gebeurt dit ook met de school en het 
schoolplein, de klaslokalen en de kleine hallen. 

parkeren aan de ring

hoofdroute toegang 

secundaire toegang secundaire toegang 

fietsenstalling en berging

plein met zandbak en entreeportaal



uitwerking terrein

oorspronkelijke situatietekening
niet op schaal

legenda

uitbreidings-
mogelijkheid

schooltuin

plein

Voor de uitwerking van het terrein wordt teruggegrepen op de 
archieftekeningen. De verschillende blokken met lage haagbegroeien 
omzomen weer het schoolplein. Voor de peuterspeelzaal wordt 
een buitenspeelruimte gecreeerd ter plaatse van de mogelijke 
uitbreiding van het oorspronkelijke schoolgebouw. Het plein heeft 
de afmeting van een klaslokaal en wordt omzoomd met een heg. 
De bergruimte is inpandig geplaatst, zodat er geen nieuwe volumes 
worden toegevoegd. Voor de kinderopvang wordt gebruik gemaakt 
van de voormalige schooltuin. Hier wordt ook de zandbak naartoe 
verplaatst.  Het verharde deel van het plein sluit aan op de zandbak 
en wordt omzoomd door gras. Om de schooltuin wordt een hekwerk 
en een heg geplaatst. Er wordt voorzien in een doorgang, zodat de 
bergruimte onder de fietsenstalling bereikbaar wordt. Het tegelwerk 
voor zowel peuterspeelzaal als kinderopvang wordt uitgevoerd in 
groene tegels 300x300. 



gewijzigde invulling

nieuwe situatie
niet op schaal
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