3 Basisscholen
Getsewoud

Basisscholen Getsewoud 3 scholen onder 1 dak

Flexibiliteit
Getsewoud is een grote nieuwbouwwijk
in Nieuw Vennep, een onderdeel van de
gemeente Haarlemmermeer.
Het scholencomplex bestaat uit 3
afzonderlijke basisscholen.
Boven de scholen zijn 14 appartementen
gesitueerd die tijdelijk dienst doen als
schoollokaal. Als het aantal kinderen
in de wijk afneemt kunnen dit weer
woningen worden.

2

1

Legenda
1. 3 basisscholen en 14 appartementen
2. 32 tijdelijke schoolwoningen of
16 flexibele woningen

Maquette van een van de zijbeuken

Schoolwoningen

Kunstwerk op schoolplein van Ossip
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Basisscholen Getsewoud Concept en detail

Samen en toch eigen identiteit
De scholen zijn in een hoek gebouwd.
Ieder schoolbestuur heeft in overleg
met de architect de indeling en de
kleuren bepaald. De scholen zijn op de
eerste verdieping met elkaar verbonden.
Hierdoor is het mogelijk dat de ene
school groter wordt en extra ruimte kan
gebruiken van de buurman.

Legenda
1. P. Chr. school de Ark
2. Openbare school ‘t Joppe
3. R. K. school Bommelstein
4. entree naar de appartementen
5. schoolpleinen
6. kunstwerk
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Hoofdopzet
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Detail van de gevel

Basisscholen Getsewoud Groot en klein

Gezamenlijk vormen de 3
schoolgebouwen en de appartementen
een groot en belangrijk gebouw in de
wijk Getsewoud. In sfeer en detail is veel
aandacht besteed aan de belevingswereld
van de kinderen. De entreegevels zijn
uitgevoerd in werstern red cedar hout.

Legenda
1. entree v/d school de Ark
2. hal
3. klaslokalen
4. speellokaal/gymzaal
5. vergaderruimte
6. berging
7. werkplek
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Begane grond van de school de Ark

Schoolplein van school de Ark
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Basisscholen Getsewoud Verdiepingen

1e verdieping
Op de eerste verdieping verbindt een
loopbrug de beiden zijden met elkaar.
2e verdieping
De tweede verdieping is een toekomstige
appartementenlaag.

Legenda
1. vide
2. remedial teachinglokaal
3. klaslokalen
4. handarbeidlokaal

Iedere school heeft zijn eigen entreegebied. Links is nog net de poort zichtbaar, die de verschillende schoolpleinen met elkaar verbindt.

5. verbindingsbrug
6. balkon
7. schoollokaal c.q. appartement
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1e verdieping
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2e verdieping

7
6

7

Basisscholen Getsewoud Bijzondere lokalen

Schoolappartementen
Onder het dak liggen bijzondere lokalen
met een extra computerzoldertje In
de toekomst kunnen deze lokalen
veranderd worden in appartementen, die
via het grote glazen trappenhuis, los van
de school, worden ontsloten.

Legenda
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1. klaslokalen
2. lokalen c.q. schoolappartementen
3. speellokaal/gymzaal
4. handarbeidlokaal
5. gangzone
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Dwarsdoorsnede
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Doorsnede over een van de drie zijbeuken

Grote glazen trappenhuis
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Basisscholen Getsewoud Duurzaam Bouwen

Een gezonde school
Verwarming met radiatoren is een bron
van stofvorming. Bij deze school is
gekozen voor vloerverwarming. Door de
veel lagere temperatuur blijft de lucht
schoner en dus gezonder.
Een milieuvriendelijke school
Bij de keuze van de bouwmaterialen is
er rekening gehouden met de mate van
belasting voor het milieu. Baksteen en

Vloerverwarming

Natuurlijk hout, zonder verf

Extra isolatie achter de gemetselde gevels

Mos-sedum daken

western red cedar in ongeschilderde
afwerking zetten de toon voor de
scholen.
Een zuinige school
De gevels zijn extra geisoleerd en de
ramen uitgevoerd in hoogrendement+
glas. In de lokalen is een gebalanceerd
ventilatie systeem toegepast De
grote ramen zorgen voor voldoende
daglicht, hierdoor is minder electrische
verlichting nodig. Deze maatregelen
leiden tot aanzienlijke energiebesparing.
Een groene school
De platte daken zijn bekleed met
een beplanting van mos en sedum.
Hierdoor wordt het regenwater langer
vastgehouden. Rondom de scholen is
beplanting aangebracht.
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Basisscholen Getsewoud Interieur

Bij het ontwerpen van de inrichting van
de scholen is veel aandacht besteed aan
de indentiteit van elke school.
Buiten vormt het gebouw een eenheid,
binnen is het vooral de verscheidenheid
die in het oog springt. Iedere school
heeft zijn eigen indeling. Met
schoolbestuur en schoolleiders zijn

Interieurimpressies van de drie baisscholen - entree en gangzone met kapstoknissen

kleuren en materialen gekozen.
Natuurlijk licht en transparantie
maken de scholen tot een aangename
leeromgeving. De maat en schaal van
de kinderen hebben de vormgeving
bepaald.

Interieurimpressies van de drie basisscholen - klaslokaal en speellokalen

Interieurimpressies van de drie basisscholen - vides en constructie
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Basisscholen Getsewoud Colofon
Locatie:
Getsewoud, Nieuw Vennep
Opdrachtgever:
Gemeente Haarlemmermeer
Ontwerp:
1997,
Aat van Tilburg BNA/BNSP
Rindert Gerritsma
Medewerkers :
Theo Delissen, Sebastiaan Bom
Start bouw en oplevering:
December 2000
Maart 2001
Oppervlakte
6.214 m2
Aannemer:
Aannemingsbedrijf Tetteroo en Zn.,
Leidschendam
Constructeur:
Bouwtechnisch Adviesbureau J.A. Mulders bv,
Kockengen
Adviseur:
Shoonenwolf Raadgevend Ingenieurs,
Badhoevedorp
Bouwkosten:
4.100.000,= euro
Fotografie:
Rob ‘t Hart, Rotterdam
Werknummer:
1452
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Maquette van de basisscholen

www.ibelingsvantilburg.nl

