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VOORTGANG
Op 8 december hebben wij in restaurant De Uitkijk 
de contouren laten zien van de nieuwe Bos en Duin-
school. De reacties waren in hoofdzaak positief, het 
nieuwe gebouw past binnen de sfeer die jaren aan 
de aloude locatie verbonden is geweest. De bouw, 

de uitstraling van het gebouw, het heeft ook weer 
veel van het karakter van het oude afgebrande  
schoolgebouw. Velen zijn daar blij mee. Evenals de 
oplossing voor de plaatsing van de gymzaal. De 
gymzaal is in het plan onder het gebouw gepland en 
steekt daardoor niet meer boven het gebouw uit. De 
hoogte van het gebouw is daardoor teruggebracht. 
En omdat er sprake is van een architectonisch geheel 
ziet de school er rustig uit. 

Er waren ook vragen en opmerkingen. Vragen over 
het late moment waarop de omwonenden van de 
school betrokken zijn bij het project. Zij zagen nu  
voor het eerst de plannen. De maquette van het  
schoolgebouw zou laten zien dat een deel van de 

Maar allereerst zijn wij blij dat er positief gereageerd 
is op het bouwplan zoals dat nu is gepresenteerd. 
De vragen en opmerkingen zullen ons helpen om 
het bouwproces zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Maar gelooft u mij, de vreugde zal nog groter zijn 
als de school is afgebouwd, de tijdelijke huisvesting 
kan worden verlaten en kinderen en personeel in het 
nieuwe gebouw zijn gehuisvest.

Het bouwjournaal is ook te downloaden op de  
website van Salomo www.salomoscholen.nl

Met vriendelijke groeten,
Hans Zoutendijk
Stafdirecteur Salomo

school niet exact past binnen de contouren van 
de oudbouw en op één punt dichter bij de erfgrens  
van de buurman komt. Vragen over wat het zoge-
naamde multifunctionele karakter van de school  
betekent. Dit Bouwjournaal zal daar verder op in 
gaan en laten zien welke stappen in de komende 
tijd genomen gaan worden. Ook over de wijze 
waarop de informatie wordt verstrekt en met welke  
regelmaat. Het zijn per slot van rekening de 
omwonenden die van de bouw het meest merken.

De bekende eenhoorn is gelukkig gespaard gebleven.

Stafdirecteur Hans Zoutendijk

STAPPENPLAN KOMENDE MAANDEN

• Varianten studies gymzaal/fundatie
• Prijsvraag ontwerp uitwerken tot
 Voor Ontwerp (VO)
• Aanvraag omgevingsvergunning gymzaal
• Opstellen vraagspecificatie bouw gymzaal
• Selectie aannemer gymzaal
• Bouwkundige opnames belendingen
• Maken bouwkuip (trillingsvrij),
 plaatsen trillingsmeters
• Bodeminjectie (verankeren bouwkuip)
• Droogpompen bouwkuip

• Betonstorten, vloer en wanden
• VO uitwerken tot een Definitief Ontwerp (DO)
• Opstellen vraagspecificatie school en
 Buitenschoolse opvang (BSO)
• Selectie(aanbesteden) bouw school

Omtrent deze stappen zullen wij alle betrokkenen 
regelmatig informeren via Bouwjournaals. Het is in 
deze fase lastig om een exacte datum te noemen 
waarop de nieuwe school klaar zal zijn. Wanneer er 
geen tegenslagen zijn is het streven de school na de 
zomer van 2016 in gebruik te kunnen nemen.

NA ALLE VOORBEREIDINGEN ZULLEN DE VOLGENDE STAPPEN DE 
KOMENDE MAANDEN WORDEN UITGEVOERD:

Hier was ooit een klaslokaal.
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Waarom pas op 8 december informatie?
In dit stadium van voorbereiding hebben wij er voor 
gekozen allereerst de gebruikers van de school te 
betrekken bij het programma van eisen. Zij zijn niet 
meer en niet minder de mensen die gebruik gaan 
maken van het gebouw. Zij hebben ook het grootste 
belang bij het zo snel mogelijk weer gebruik kunnen 
maken van de nieuwe huisvesting. Het programma 
van eisen houdt rekening met de wijze waarop de 
school het gebouw wil gaan gebruiken. Tussen het 
moment van het gereedkomen van het programma 
van eisen en voorafgaande aan de dan te nemen 
stappen, zoals het aanvragen van vergunningen, 
vonden wij dat het juiste moment om u te infor-
meren.

Wat betekent een multifunctionele school?
Het gebouw wordt geen dorpshuis en ook niet de  
oefenruimte van de lokale drumband, daarover 
hoeft u zich geen zorgen te maken. De activitei-
ten die in de school plaatsvinden hebben met het  
onderwijs te maken. In feite is dat niet anders dan het 
gebruik van de oude Bos en Duinschool. De bestaan-
de partners van de school, zoals de buitenschoolse 
opvang Les Petits en de gebruikers van de gymzaal, 
blijven betrokken. Daarbij houden we rekening met 

het gebruik van de gymzaal door de tweede- en 
derdejaars leerlingen van de Hartenlust Mavo. Zij 
krijgen toegang via een zij-ingang van de school en 
‘verdwijnen’ dan eigenlijk via trappen direct onder de 
school.

Tegenwoordig wordt elk schoolgebouw multi- 
functioneel gebouwd. De manier van onderwijs 
geven zoals dat nu gebeurt zal zonder twijfel in de 
toekomst weer op een andere manier plaatsvinden. 
Omdat het onderwijsgebouw er lange tijd zal staan 
zullen toekomstige generaties weer andere eisen 
aan de indeling van het gebouw kunnen gaan 
stellen. Het onderwijs is voortdurend in ontwikke-
ling. Bij de constructie van de school wordt daar zo-
veel mogelijk rekening mee gehouden, vandaar dat 
dit een multifunctionele school genoemd wordt.

Een hoek van de school staat de dicht
op de erfgrens
Dit is juist en wordt veranderd, zoals ook op de 
illustratie hierboven te zien is. De architect heeft  
nu het gebouw als het ware iets in de richting van  
de Bos en Duinlaan verplaatst. Daardoor komt het 
aan de kant van de woningen van de Sterreboslaan 
verder van de erfgrens af te staan.

Wanneer en op welke wijze worden de
omwonenden geïnformeerd?
Het Bouwjournaal wordt eens per twee maanden 
op papier uitgegeven en verspreid onder ouders, 
personeel en omwonenden. Vooral voor de omwo-

nenden zal bij belangrijke stappen of interessante 
ontwikkelingen, zoals de bouw van de gymzaal 
- het eerste project - tussentijds een informatief 
e-mail bericht verzonden worden.

Zo nodig wordt een extra informatiebijeenkomst 
belegd. Verderop in het bouwjournaal kunt u zien 
op welke wijze u die informatie kunt verkrijgen. 
Tussentijds kunt u per e-mail vragen stellen aan het  
bestuur via Els Kinneging. 

E-mailadres: e.kinneging@salomoscholen.nl

Naast de positieve reacties van de aanwezigen op 
de gepresenteerde plannen voor de nieuwe Bos en 
Duinschool waren er ook enkele vragen. Een goed 
moment om deze hier te beantwoorden en nader 
toe te lichten.

VRAGEN EN ANTWOORDEN NAAR AANLEIDING VAN
DE PRESENTATIE OP 8 DECEMBER 2014

Om niet te dicht bij de erfgrens te komen is het gebouw iets naar links verschoven richting Bos en Duinlaan.

BOUWWIJZE MET
MINIMALE OVERLAST
Bij de nieuwbouw van de school wordt er goed op 
gelet eventuele overlast voor de omwonenden tot 
een minimum te beperken. De verwachting is dan 
ook dat dit erg zal meevallen.

Het bouwen zelf vindt namelijk plaats op het 
terrein van de school en het is niet nodig om 
te hijen of te trillen. Mocht er van enige over-
last sprake zijn, dan zal dat eigenlijk alleen 
komen door het aan- en afvoeren van grond en 
materialen voor de bouw. Uiteraard zal er alles aan 
gedaan worden om dit zo soepel mogelijk te laten 
verlopen.
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PROJECTLEIDER PAUL VAN DEURSEN POPELT OM TE BEGINNEN 

TOEKOMSTIGE
BOUWJOURNAALS:

AANMELDEN VOOR 
DIGITALE VERSIE
PER EMAIL

Paul van Deursen is de zeer ervaren projectleider bij 
de bouw van de nieuwe Bos en Duinschool. Hij heeft 
veel kennis op het gebied van schoolgebouwen en 
kijkt enorm uit naar de start van de bouw. “Het is fijn 

De oude gymzaal van de Bos en Duinschool was niet 
alleen verouderd, hij was ook te klein voor de huidige 
normen voor gymzalen. Voor de nieuwbouw bete-
kende dat een uitdaging, omdat de school natuurlijk 
qua oppervlak niet groter mocht worden dan door 
de erfgrens bepaald. Met een gymzaal onder de 
school is hiervoor een perfecte oplossing gekomen. 
De ondergrondse zaal voldoet ruimschoots aan de 
normen en vormt een sterk fundament waarop de 
nieuwe school gebouwd kan worden. Bovendien 
steekt de gymzaal nu niet meer boven de rest van de 
school uit, waardoor het beeld voor omwonenden 
rustiger wordt.

Met deze bijzondere oplossing wordt tevens tege-
moet gekomen aan een grote wens uit de Bloe-
mendaalse gemeente, een goede gymzaal voor de 

Tijdens de vergadering in restaurant De Uitkijk 
is aangegeven dat iedereen graag betrokken wil 
worden bij de totstandkoming van de nieuwe 
Bos en Duinschool. Daarom zullen wij u via deze  
Bouwjournaals dan ook regelmatig op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen. Dat zullen wij 
doen met deze Bouwjournaals op papier, maar bij  
belangrijke tussentijdse stappen ook met een 
digitale versie, die wij geïnteresseerden per email  
zullen sturen. 

Wilt u deze digitale Bouwjournaals ook
ontvangen? Stuur dan uw emailadres
naar: e.kinneging@salomoscholen.nl 

Uiteraard zullen wij zeer discreet met uw emailadres 
omgaan en dit uitsluitend gebruiken voor het toestu-
ren van de Bos en Duin-bouwjournaals. Uw email-
adres zal niet aan derden verstrekt worden en wan-
neer de bouw voltooid is worden alle emailadressen 
verwijderd.

om binnenkort te kunnen beginnen aan de opbouw 
van een mooie nieuwe school voor de kinderen en 
leerkrachten. Het ontwerp past goed in de omge-
ving en zal de omwonenden geen vreemd gevoel 

tweede- en derdejaars leerlingen van de Hartenlust 
Mavo. Deze scholieren zullen gebruik gaan maken 
van de eigen ingang naar de gymzaal, zodat er zo 
min mogelijk overlast voor de leerlingen van de Bos 
en Duinschool en omwonenden zal zijn.

geven, het zal snel lijken of het gebouw er al lang 
staat. De eerste stap die voor iedereen zichtbaar is 
betreft de werkzaamheden rondom de ondergrondse 
gymzaal.

Na het inmiddels voltooide opstellen van het 
programma van eisen en wensen, het varianten-
onderzoek en de selectie van de architect is er ook 
een selectie gemaakt van de benodigde adviseurs 
bij de bouw. Denk hierbij aan projectmanagement, 
constructeur, bouwfysicus, adviseur installaties etc.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan milieu-
onderzoeken (grond, grondwater en asbest), zijn er 
grondmechanische onderzoeken (boringen, sonde-
ringen) gedaan en ook heeft er een archeologisch 
onderzoek plaatsgevonden. Dit alles is nodig om te 
kunnen besluiten hoe de bouw van de ondergrondse 
gymzaal op de meest effectieve manier kan worden 
uitgevoerd.”

VRAGEN?
Heeft u vragen of opmerkingen over de 
totstandkoming van de herbouw van 
de Bos en Duinschool?   
 
Mail naar e.kinneging@salomoscholen.nl

Doorsnede van de school waarbij de gymzaal onder het gebouw komt.

Projectleider Paul van Deursen is klaar om aan de slag te gaan. 

ONDERGRONDSE GYMZAAL


