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VOORWOORD BIJZONDER BOUWJOURNAAL
Dit is een bijzonder bouwjournaal over de Bos en 
Duinschool. Het eerste bouwjournaal maakte mel-
ding van een grote renovatie en een kleine uitbrei-
ding van de school. Maar als je nu naar het gebouw 
aan de Bos en Duinlaan loopt vind je het niet meer zo 
terug. Alleen restanten zijn zichtbaar. Even verderop 
is de school in een tijdelijke onderkomen gehuisvest. 
Dit tweede bouwjournaal (we nummeren gewoon 
door) gaat over tijdelijke huisvesting en nieuwbouw 
van de school. Er is tussen het eerste en tweede 
bouwjournaal veel gebeurd.

De brand op 14 juli 2014 heeft het hele schoolleven 
op zijn kop gezet. Nagenoeg alles is op die avond 
verbrand of onbruikbaar geworden. In amper een 
maand tijd is in tijdelijke huisvesting voorzien. De 
18e augustus stond een gebouw klaar voor de hele 
schoolgemeenschap en de peuterspeelzaal. Dank-
zij de geweldige medewerking van de gemeente en 
de nutsbedrijven, vele leveranciers, omwonenden, 
ouders, leerkrachten, schooldirectie en bestuur is 
tijdig een gebouw neergezet en van inventaris en 
leermiddelen voorzien. De kundige ondersteuning 
en coördinatie door Ronald en Ralph van BK Certijn 
bij de afwikkeling van de brand en bij de bouw van 
de tijdelijke school waren van groot nut.

Het tijdelijke schoolgebouw kan de komende tijd 
de Bos en Duinschool goed huisvesten. Inmiddels is 

de sloop van het oude gebouw afgerond. Er staan 
nog enkele delen van het gebouw overeind, waar-
bij vooral de voorgevel al snel herinneringen aan 
het verleden oproept, de tijd van voor de brand. Het 
terrein blijft na de afronding van sloop omheind en 
bewaakt achter. 

Er komt op deze plaats een nieuwe Bos en Duin-
school. Dat is niet één-twee-drie gebeurd en vraagt 
voorbereiding. Het bestuur van Salomo is de op-
drachtgever en bouwheer van de nieuwe school. 
Net als in de oude situatie zal naast de ruimten voor  

hedendaags onderwijs ruimte worden gemaakt 
voor een peuterspeelzaal en tussenschoolse opvang. 
Er zal ook een gymzaal worden gebouwd die pas-
send is voor hedendaags bewegingsonderwijs. Er zal 
al met al met meerdere gebruikers worden overlegd 
over de wijze waarop zij het nieuwe gebouw willen 
gaan gebruiken. We houden daarbij zoveel mogelijk 
rekening  met toekomstige gebruiksmogelijkheden.

Er wordt  een architect gezocht die aan de wensen 
zowel binnen als buiten het gebouw een passende 
vorm kan geven. En, niet onbelangrijk, daarbij reke-
ning houdt met het beschikbare budget. Daarnaast  
wordt  een projectleider aangesteld die het proces in 
opdracht van het bestuur begeleidt en stuurt. Het 
bouwproject zal de gebruikelijke vergunningstrajec-
ten doorlopen.

In dit bouwjournaal leest u meer over de gaande en 
komende ontwikkelingen. Er gaan daarom meer 
bouwjournalen volgen om u op de hoogte te houden 
en te informeren. 

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

Met vriendelijke groeten,
Hans Zoutendijk
Stafdirecteur Salomo

De kinderen van de Bos en Duinschool zijn na de 
verwoestende brand tijdens de zomervakantie op 
18 augustus begonnen aan een nieuw schooljaar 
op een nieuwe, tijdelijke locatie. Gelukkig op loopaf-
stand van de oude school en dus voor de kinderen in 
een vertrouwde omgeving. Het wordt een schooljaar 
waarin het woord ‘nieuw’ een brede betekenis heeft, 
want naast de locatie en het schoolgebouw zijn ook 
alle leermiddelen en het meubilair allemaal nieuw. 
Voor zowel het team als de kinderen enorme veran-
deringen, die ook op dit moment nog veel van alle 
betrokkenen vergen.

Hartverwarmend
Directeur Astrid Kaandorp is ondanks alle zorgen die 
na de brand zijn ontstaan toch erg positief gestemd. 
“Het is hartverwarmend dat na zo’n een diepte-
punt zoveel mensen voor je klaarstaan. Namens de 
Gemeente Bloemendaal heeft wethouder Tames 
Kokke ons vanaf het eerste moment erg goed  

geholpen en is snel een geschikte locatie voor 
tijdelijk onderdak gevonden. Ton Bruggeman,  
oud-wethouder en oud-schooldirecteur van de Bos 

Lekker spelen tussen de prachtige bomen die bij de brand gelukkig gespaard zijn gebleven. 

en Duinschool, heeft zich enorm voor ons ingespan-
nen. Ons bestuursbureau Salomo heeft tijdens hun 
eigen vakantieperiode hard doorgewerkt om de 
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Bos en Duinschool bij de opening van het nieuwe 
schooljaar klaar te hebben om de kinderen goed 
onderwijs te bieden. Ook ons MR-ouderlid Margret 
Swarts heeft ons fantastisch geholpen, ongelofelijk 
zoveel tijd als zij daarin heeft gestoken. Alle kinderen 
en het team van de Bos en Duinschool zijn iedereen 
die zich voor ons heeft ingespannen erg dankbaar 
voor hun hulp!”

Nieuwe onderwijsmethoden
Meest in het oog springende verandering voor 
iedereen is natuurlijk het tijdelijke onderkomen van 
de school. “Wat veel mensen zich niet realiseren is 
dat we echt alles verloren hebben bij de brand, dus 
ook de onderwijsmethoden, informatie over kind-
behoeftes en ga zo maar door. Alles is verbrand.  
We hebben gelukkig op tijd nieuwe onderwijs- 
methoden gekregen, maar dat betekent voor het 

team een enorm aanpassingsvermogen. Normaal 
gesproken is er een periode van twee jaar nodig om 
je een nieuwe onderwijsmethode eigen te maken,  
ermee te oefenen en in de praktijk te kunnen  
brengen, nu moest dat per direct. Het zal duidelijk 
zijn dat dit voor het team en de kinderen een inten-
sieve periode is waarin men moet wennen aan veel 
veranderingen.”

Nieuwbouw
Inmiddels is het verwoeste pand gesloopt en kan 
weer gedacht worden aan opbouw van de school 
op de oude locatie. “Een exacte invulling is nog niet 
bekend, maar alle opties zijn open. We gaan nu 

eerst aan de slag met een programma van eisen 
en het zoeken van een architect. Belangrijk is dat 
er een multifunctioneel schoolgebouw komt, dat 
breed ingezet kan worden. Zo moet er bijvoor-
beeld gezocht worden naar een oplossing voor de  
gymzaal. Aan de vorm waarin het allemaal gegoten 
gaat wordt op dit moment hard gewerkt, maar er  
is nog niets zeker. De geruchten die hier en daar al 
de kop op steken berusten puur op speculatie. Op  
de website www.bosenduinschool.nl wordt nauw-
keurig bijgehouden wat er precies gebeurd. U kunt 
er op vertrouwen dat wij ons uiterste best doen om 
de school zo snel als verantwoord is en op de best 
mogelijke manier te bouwen. De nieuwe Bos en 
Duinschool wordt een school waarop de kinderen, 
het team, de ouders, de omwonenden en eigenlijk 
heel Bloemendaal trots zal zijn.”

Vertrouwde grond
De Bos en Duin-kinderen spelen ontzettend graag 
op het speelterrein naast het oude gebouw. Nu 
de sloop klaar is vinden de kinderen het dan ook 
maar wat fijn dat zij tijdens de pauze weer kunnen  
spelen op hun vertrouwde grond. De grotere  
kinderen genieten juist van het cricketveld naast  
de nieuwe locatie,waarvoor zij toestemming heb-
ben om daar te spelen. Heerlijk om zoveel ruimte te  
hebben en zij maken daar dan ook gretig gebruik 
van!

DE NIEUWE BOS EN DUINSCHOOL WORDT EEN SCHOOL WAAROP DE KINDEREN, HET TEAM,
DE OUDERS, DE OMWONENDEN EN EIGENLIJK HEEL BLOEMENDAAL TROTS ZAL ZIJN.

... waar volop ruimte is om lekker te ravotten

En voor de kleinsten is er een fijne zandbak.

Op weg naar het ruime cricketveld ...
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KORDAAT OPTREDEN WETHOUDER TAMES KOKKE 
De brand op de Bos en Duinschool heeft grote 
impact gehad in de gemeente Bloemendaal. 
Wethouder Tames Kokke is direct in actie 
gekomen en vertelt over zijn betrokkenheid
bij de schoolbrand.

Hoe hebt u het nieuws over de brand
op de Bos en Duinschool vernomen?
Ik woon zelf zo’n 500 meter van de Bos en Duin-
school en rook die dag een sterke brandlucht. Ik ben 
naar buiten gegaan om te zoeken waar het vandaan 
kwam, maar kon niet direct iets vinden. Toen ik 
later de brandweer hoorde en zag dat zij water uit de  
vijver gingen pompen ben ik gaan kijken en zag 
ik dat de grote uitslaande brand in de Bos en 
Duinschool, vreselijk!

Wat is bij calamiteiten zoals deze brand 
uw taak als wethouder?
Er is na een brand altijd heel veel dat geregeld moet 
worden, denk aan zaken als verzekering, opvang 
voor de gedupeerden en natuurlijk ook onderzoek 

naar de oorzaak van de brand. De gemeente is als 
het gaat om scholen eigenaar van de grond, het 
gebouw is de verantwoordelijkheid van de school-
organisatie. In dit specifieke geval hoefden we ons 
gelukkig om mensen en kinderen geen zorgen te 
maken omdat de brand ontstond tijdens de zomer-
vakantie. Maar het betekende wel dat we heel snel 
moesten handelen om er voor te zorgen dat de kin-
deren na de vakantie weer een geschikte plek had-
den om naar school te gaan.

Hoe past deze brand in uw portefeuille?
Eigenlijk in het geheel niet. Maar de brand vond 
plaats tijdens het zomerreces en het college was 
op vakantie, dus ik was de enige die beschikbaar 

was. Het was natuurlijk duidelijk dat er snel actie 
ondernomen moest worden, dus heb ik samen met 
Bos en Duinschooldirecteur Astrid Kaandorp en het  
bovenschools bestuursbureau Salomo een plan van 
aanpak gemaakt.

Hoe vindt u dat de betrokken
partijen gehandeld hebben?
Er is zeer adequaat opgetreden. Het is een prestatie 
van formaat dat op 18 augustus, de eerste school-
dag, de kinderen naar een volledig ingerichte school 
konden op korte afstand van de oude school. Groot 
compliment aan de schoolorganisatie, maar zeker 
ook aan de nutsbedrijven die fantastisch hebben 
meegedacht en dit mede mogelijk hebben gemaakt. 
En ook de omwonenden van de nieuwe locatie zijn 
wij erkentelijk voor hun medewerking.

Verwacht u dat de school op dezelfde 
plaats herbouwd zal worden?
Ja, dat zal zeker het geval zijn, want de grond heeft 
onderwijs als bestemming. Maar het is nu nog te 

vroeg om te bekijken hoe de school er uit gaat zien 
en welke voorzieningen er komen. Onze eerste zorg 
was de kinderen op een goede en veilige locatie weer 
onderwijs kunnen bieden en dat is buitengewoon 
goed gelukt. Nu de afgebrande school bijna gesloopt 
is gaan we verder kijken.

Valt er iets te zeggen over de termijn 
waarop de school herbouwd zal zijn?
Dat willen we natuurlijk zo snel mogelijk voor elkaar 
hebben, maar het is in deze fase erg moeilijk om 
daar een tijdspanne aan te geven. Er moeten eerst 
plannen gemaakt worden, een architect moet een 
bouwtekening maken en na goedkeuring zal alles 
gebouwd en ingericht worden.

Ziet u nieuwe kansen voor de herbouw
van de school?
Zeer zeker, de huidige stijl van bouwen is er op 
gericht om zo effectief mogelijk om te gaan met 
ruimte. Het nieuwe schoolgebouw zal zeker beter 
worden dan de oude, denk alleen aan betere warm-
teregulering en dergelijke zaken. Er zal uiteraard 
ook op gelet worden dat het nieuwe schoolgebouw 
qua bouwstijl past in de omgeving. Niemand hoeft 
er bezorgd om te zijn dat er een vreemd gebouw zal 
komen.

Er zijn spontaan giften gedaan voor de 
school, bijvoorbeeld € 5000 om het 
schoolplein aan te kleden door de Stichting 
Het Dorpshuis Bloemendaal. Is de 
maatschappelijke betrokkenheid in 
Bloemendaal zo groot?
Een brand op een school, met name een basisschool, 
maakt veel sentimenten los. Veel bewoners van 
Bloemendaal hebben zelf op de Bos en Duinschool 
gezeten en voelen zich verbonden. Op momenten 
dat de nood hoog is ontstaan er prachtige initiatie-
ven om hulp te bieden, dat is erg goed om te zien. Als 
gemeente zijn we blij met deze spontane acties uit de 
samenleving.

Inmiddels worden de ontwikkelingen rondom de Bos 
en Duinschool behartigd door de wethouder van  
onderwijs, Jur Botter.

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

Inmiddels is de sloop gelukkig klaar en kan nu aan de herbouw gedacht worden.


