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DAAR WAAR JE WILT ZIJN
‘Zit hij op de school die onlangs verbouwd is?’ vroeg ik aan een moeder die me
langs de lijn van het voetbalveld uitlegde op welke school haar zoon zat. ‘Nee,
het is een hele nieuwe school’. Ik kon het niet thuisbrengen. Vreemd, ik fietste
toch regelmatig door die buurt. Dat kon me toch niet ontgaan zijn? Dus ze
probeerde het nog een keer: ‘Je weet wel, met dat oranje aan de voorkant.’
Ja, toen wist ik het. Het kon niet missen. De nieuwe school was minder nieuw
dan ze dacht. De entree met oranje was een nieuw gedeelte aan een oude
school uit 1970 die jaren leeg had gestaan. De rest was ook grondig verbouwd.
Een mooi voorbeeld van herbestemming van school naar school.
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Hergebruik is niet vanzelfsprekend. Op internet kwam ik in dezelfde wijk een
project tegen voor de realisatie van 120 appartementen waarvan meer dan
de helft voor senioren. Dat is een hele andere doelgroep dan scholieren. Dit
project waarvoor twee lege schoolgebouwen en een kerk moeten sneuvelen is
nog niet verder gekomen dan ‘in voorbereiding’. Enkele jaren geleden gestrand
in de crisis. Jammer? Ja, omdat oude wijken soms nieuwe woningen nodig
hebben om de doorstroming te bevorderen. En nee, want nu is er een nieuwe
kans om alternatieven te overwegen.
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ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ
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ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ
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Voor wie graag terug wil naar school: mogelijkheden genoeg. Steeds vaker
zie ik scholen transformeren in woningen. Na Rotterdam lijkt ook de rest van
Nederland de klusscholen te ontdekken. Die uit de jaren 30 zijn mateloos
populair, maar ook met andere lukt het steeds beter. Zou omscholen van deze
schoolgebouwen uit de jaren ‘60 en ’70 ook lukken?
Gerben van Dijk, voorzitter Herbestemmingsteam en werkzaam bij Bouwstenen
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