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SPOORBUURTSCHOOL    ANNA PAULOWNA

19.30 uur Ontvangst

19.45 uur Welkom en inleiding 

de heer Dennis Burger, schooldirecteur Spoorbuurtschool 

en mevrouw  Marga Hendriks, directeur-bestuurder Kappio

19.55 uur Toelichting op het project door de heer Ronald van Hek 

M@@T Architecten en Adviseurs

20.20 uur Toelichting op de bouw, bouwplaatsinrichting, aan- en 

afvoerroutes  bouwmaterialen tijdens de bouw en verdere 

informatievoorzieningen door de heer Kees Jan Tuin, 

directeur Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder bv

20.40 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen 

20.55 uur Terugkoppeling vragenronde

21.00 uur Afsluiting



LUCHTFOTO  M@@T



TEKENING BEGANE GROND BESTAAND
M@@T



- 1973 Oorspronkelijke gebouw : 545 m2

- 1985 Uitbreiding – verbouwing : 600 m2

- 1992 Uitbreiding : 320 m2 (+75 m2)

- 1995 Semi-permantente lokalen : 155 m2

- 1999 Uitbreiding B.G. en Verd. : 560 m2

- 2006 Lentetuin-aula : 110 m2

- 2010 Overkapping : 160 m2

- 2011 Nieuwe gymzaal : 425 m2

OVERZICHT BESTAANDE GEBOUW
M@@T



PLATTEGROND BEGANE GROND BESTAAND
M@@T
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centrale ruimte
Cluster 1-2-3

6 groepen

+ Speellokaal

Cluster 4-5-6
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voorzieningen

Kappio

Kinderopvang

Huidige knelpunten :

- Bestaande gebouw is verouderd en mist heldere structuur

- School is niet herkenbaar , heeft geen duidelijke entree

- Gebouw mist flexibiliteit voor verandering in onderwijs

Doelstellingen :

- Een overzichtelijk gebouw met een hart als ontmoetingsplek

- Een uitnodigende entree, gebouw met een eigentijdse uitstraling

- Duidelijke clustering van groepen met voorzieningen

DOELSTELLINGEN VOOR VERNIEUWING
M@@T
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PLATTEGROND BEGANE GROND  VISIE IKC
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M@@T

-Een overzichtelijk gebouw met een hart als ontmoetingsplek

-Een uitnodigende entree, gebouw met een eigentijdse uitstraling

-Duidelijke clustering van groepen met voorzieningen
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M@@TPLATTEGROND BEGANE GROND   NIEUW – 3D
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M@@TPLATTEGROND BEGANE GROND   NIEUW – 3D



M@@TPLATTEGROND BEGANE GROND   NIEUW – 3D



M@@TPLATTEGROND BEGANE GROND   NIEUW – 3D



M@@TPLATTEGROND BEGANE GROND   NIEUW – 3D



M@@T3D - BOVENAANZICHT

Buitengevel verhoogde aula in zelfde 
materiaal als bovenzijde gymzaal

Bij vernieuwing bestaande kozijnen 
de indeling veranderen

Nieuwe BSO-ruimte 
met opening/toegang 
naar speelplein



M@@T3D – IMPRESSIE NIEUWE VOORZIJDE

Bestaande kopgevel 
schoonmaken/herstellen. 
Eventueel nieuw metselwerk

Gevel metselwerk 
deels wit schilderen

Aan voorzijde nieuwe gevel maken 
op bestaande fundering. Nieuwe 
kozijnen met verticale verdeling.



M@@T3D – IMPRESSIE NIEUWE VERHOOGDE AULA

Buitengevel verhoogde aula in zelfde 
materiaal als bovenzijde gymzaal



M@@T3D – IMPRESSIE NIEUWE VERHOOGDE AULA - SPEELPLEIN



M@@T3D – IMPRESSIE NIEUWE VERHOOGDE AULA - SPEELPLEIN



Doorsnede    overkapping bestaand       

M@@T

luchtfoto

OVERKAPPING KINDEROPVANG - SPEELPLEIN



impressie entree-aanzicht nieuw

impressie aula-overkapping nieuw       

M@@TOVERKAPPING KINDEROPVANG - SPEELPLEIN
Transparante folie met logo 
Spoorbuurtschool

Aanpassen gevel overkapping aan pleinzijde. 
Voorzien van kozijnen met veiligheidsglas

Nieuwe BSO-ruimte 
met opening/toegang 
naar speelplein



REFERENTIES SPEELPLEIN  - OVERDEKTE BUITENRUIMTE M@@T



M@@TOVERKAPPING KINDEROPVANG - SPEELPLEIN

impressie overkapping vanaf 
buitenruimte



M@@TOVERKAPPING KINDEROPVANG - SPEELPLEIN

impressie overkapping vanaf 
buitenruimte

Bovenaanzicht verhoogde aula



M@@TUITWERKING INTERIEUR  SPOORBUURTSCHOOL

impressie inrichting en afwerking 
Spoorbuurtschool met Centrale 
Ruimte als hart van het IKC

Bovenaanzicht 
uitwerking interieur

Basis neutrale kleuren en 
gebruik natuurlijke materialen.
Accentkleur geel 



M@@TUITWERKING INTERIEUR  SPOORBUURTSCHOOL

impressie inrichting en afwerking 
Spoorbuurtschool met op aantal 
plaatsen gele accentkleur

Bovenaanzicht 
uitwerking interieur

Basis neutrale kleuren en 
gebruik natuurlijke materialen.
Accentkleur geel 



M@@TUITWERKING INTERIEUR  SPOORBUURTSCHOOL

impressie interieur met indeling 
garderobes en werkplekken 

impressie inrichting en afwerking 
Spoorbuurtschool met op aantal 
plaatsen gele accentkleur

Bovenaanzicht 
uitwerking interieur



M@@T

impressie peutergroep met 
verbinding naar centrale ruimte

Bovenaanzicht verhoogde aula 
met accentuering toneel

UITWERKING INTERIEUR  SPOORBUURTSCHOOL  AULA



M@@T

impressie trap-tribune langs 
akoestische wand naar verdiepingVerbinding met onderbouw en 

peutergroep vanuit aula

UITWERKING INTERIEUR  SPOORBUURTSCHOOL  AULA



PLANNING  SPOORBUURTSCHOOL M@@T

Belangrijke momenten :
- eind maart : informatie ouders met Nieuwsbrief
- eind mei 2017      : informatie teams, ouders en omwonenden bouwvoorbereiding
- eind mei 2017      : start procedure omgevingsvergunning
- 17 juli 2017 : start veiligheidsvoorzieningen, plaatsen bouwhekken, plaatsen tijdelijke huisvesting
- 24 juli 2017           : start bouw
- januari 2018         : ingebruikname nieuwe Spoorbuurtschool



M@@T
SITUATIE BESTAAND – PLAN FASERING



100

Bouwverkeer vanaf Nieuweweg

Terrein bouwplaats tbv 
bouwwerkzaamheden

Fase 1 :
Tijdens zomervakantie 2017
Week 30 t/m week 36  (totaal 7 weken)

- Plaatsen tijdelijke huisvesting met 2 lokalen 
(in week 29 : woensdag 19 juli)

- Sloopwerkzaamheden – ruwbouw gehele gebouw
- Technische Installaties aanbrengen plandelen A en D
- Bestaande kozijnen vervangen in A en D
- Afbouw/afwerkingen plandelen A en D

Plaatsen          
tijdelijke huisvesting 
woensdag 19 juli

A

B

C D

PLAN FASERING  FASE 1

Afscherming tussen kinderopvang en bouw

Toegang kinderopvang 
tijdelijk via bestaande brug 
over water

Speelplein onveranderd

M@@T

Plaats 
kraan

opslag

afval

parkeren

bouwhek

bouwhek

b
o

u
w

h
ek

Keetvoorziening inpandig in 
overleg met opdrachtgever
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Bouwverkeer vanaf Nieuweweg

Terrein bouwplaats tbv 
bouwwerkzaamheden

Plaatsen          
tijdelijke huisvesting

A

B

C D

Afscherming tussen kinderopvang en bouw

PLAN FASERING  FASE 2  BEGANE GROND

Fase 2 :
Week 36 t/m week 43 (totaal 8 weken)

-Veiligheidsvoorzieningen tussen bouw en schooldelen 
(Plandelen A en D door school in gebruik)
-Afbouw/afwerkingen plandelen B en C
-Technische Installaties plandelen B en C
-Herstel-onderhoudswerkzaamheden gevels en 
dakbedekking
-Bestaande buitenkozijnen vervangen in B en C

Toegang school tijdelijk 
via pad en gymzaal

lokaal

1

lokaal

2

=  bouwdelen beschikbaar voor school

lokaal

3

lokaal

4

lokaal

5

lokaal

8
lokaal

7

lokaal

10
lokaal

9

lokaal

6

Speelplein onveranderd

M@@T

Toegang kinderopvang en 
OB school tijdelijk via 
bestaande brug over water

Plaats 
kraan

opslag

afval

parkeren

bouwhek

bouwhek

stofschot

st
o

fs
ch

o
t
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tijdelijke huisvesting

A

PLAN FASERING  FASE 2  VERDIEPING

Fase 2 :
Week 36 t/m week 43 (totaal 8 weken)

=  bouwdelen beschikbaar voor schoolA

B

lokaal

13

lokaal

11

lokaal

12

M@@T

stofschot
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A

B

C D

PLAN FASERING  FASE 3

=  bouwdelen beschikbaar voor school

Begin Fase 3 :
Week 44 t/m week 51 (totaal 8 weken)

-Ingebruikname deel vernieuwde school
-uitloop afbouw/afwerkingen fase 2 , deel B
-leegruimen tijdelijke huisvesting
-leegruimen oude noodlokalen
-Aanpassing overkapping – aanpassing Kappio

Verbouwing overkapping 
verplaatsen bergingen 
maken doorgang BSO

M@@T

Speelplein

Speelplein

opslag
bouwhek

bouwhek

stofschot

stofschot

tijdelijke huisvesting
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PLAN FASERING  FASE 3

=  bouwdelen beschikbaar voor school

Eind Fase 3 :
Week 44 t/m week 51 (totaal 8 weken)

-Ingebruikname totaal vernieuwde school
-Eventueel uitloop afbouw/afwerkingen
-Demonteren/afvoeren tijdelijke huisvesting
-Sloop/afvoeren oude noodlokalen
-Interne aanpassingen – aanhelen gevels Gymzaal
-Aanpassing overkapping – aanpassing Kappio
-Herstellen / inrichten schoolpleinen

Slopen/afvoeren oude 
noodlokalen

Herstellen/aanhelen 
bestaande gevels gymzaal

Verbouwing overkapping 
verplaatsen bergingen 
maken doorgang BSO

Demonteren/afvoeren 
tijdelijke huisvesting

M@@T

Speelplein

Speelplein

opslag
bouwhek

bouwhek

stofschot



M@@T


