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VOORTGANG
Met de zomer in zicht ligt de nieuwbouw van de
Bos en Duinschool op koers. Op 30 april heeft de
gemeenteraad van Bloemendaal het krediet voor
het gebouw beschikbaar gesteld. En niet zo maar
een gebouw. Een school met een ondergrondse
gymzaal, die ook door de Hartenlustmavo gebruikt
gaat worden. Een school met een peuterspeelzaal en
een speelzaal voor de onderbouw van de school. In
dit Bouwjournaal leest u meer over dit project. En dat
alles in een bij de omgeving passend gebouw, dat
ondanks zijn hedendaagse uitstraling doet denken
aan het voormalige schoolgebouw. Het is fijn dat
de gemeente Bloemendaal zo voortvarend te werk
is gegaan: nog geen jaar geleden brandde de school
af. Een woord van dank ook aan de omwonenden
van de oude school. Dankzij hen is de vergunningverlening voor de bouw van de gymzaal voorspoedig verlopen. Wij vatten dat op als een hart onder de
riem van het personeel, de kinderen en de ouders die
nu moeten verblijven in een noodschool en zo verlangen naar de nieuwbouw.

Het moment voor de start van de bouw van de
ondergrondse gymzaal komt dichterbij. De restanten
van de oude school zijn binnenkort gesloopt. In dit
Bouwjournaal leest u meer over de bouwtechnieken
het stappenplan voor de bouw van de gymzaal.

Binnenkort zal het naast de heuvel weer gonzen van
bedrijvigheid. Wij kijken er naar uit.
Het bouwjournaal is ook te downloaden op de
website van Salomo www.salomoscholen.nl

Ondertussen hebben de plannen voor de school hun
beslag gekregen. Een aantal leerkrachten waaronder de gymdocent van de Hartenlustmavo, een ouder, een vertegenwoordiger van de peuterspeelzaal
(Les Petits) en de directeur, Astrid Kaandorp, hebben
samen met de architect John Simic en de projectleider Paul van Deursen een goed bruikbare indeling
van het gebouw bedacht. Deze gebruikersadviesgroep zal ook de komende tijd betrokken blijven. Zo
komt een gebouw tot stand dat van binnen en van
buiten past bij de Bos en Duinschool. Voor de planning verwijs ik u naar het stappenplan.
De speelheuvel met zijn prachtige bomen ligt er zo
zonder school verlaten bij. Dat gaat veranderen.

Hans Zoutendijk
Stafdirecteur Salomo
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DIRECTEUR ASTRID KAANDORP IS BLIJ EN DANKBAAR
Na een zeer intensief jaar is directeur Astrid Kaandorp
blij en dankbaar dat de bouw van de nieuwe Bos en
Duinschool nu eindelijk kan gaan beginnen: “Na de
eerste schrik van de brand, het organiseren en inrichten van de tijdelijke huisvesting, het ontwerpen en indelen van onze nieuwe school en het regelen van alle
benodigde vergunningen is nu eindelijk wat rust over
ons team gekomen. Hoog nodig natuurlijk, want wat
heeft iedereen hard gewerkt het afgelopen jaar.”

niseerd hebben en die goed bezocht zijn, is ook die
bezorgdheid gelukkig afgenomen. Het gebouw krijgt
een zelfde uitstraling als onze oude school, wordt zelfs
iets lager en omdat de gymzaal onder de school geplaatst wordt is de oppervlakte van het gebouw ook
kleiner. Ook bij de methode van bouwen hebben we
gezocht naar een manier die zo min mogelijk overlast
voor de omwonenden zal opleveren. Het is erg fijn dat
alles in harmonie verloopt.”

Naast hoe de school er van buiten uit gaat zien is de
laatste maanden ook de hele inrichting van de school
al uitgewerkt. Astrid Kaandorp is erg tevreden met het
resultaat. “Dat de gymzaal onder de school komt is
geweldig, want nu hebben we een prachtige indeling
kunnen maken die helemaal op het heden én de toekomst is berekend. Alle klaslokalen zijn ingedeeld en in
het midden van het gebouw hebben we een prachtige
open ruimte gecreëerd. Die ruimte kunnen we gebruiken als speelzaal, maar ook als aula voor bijvoorbeeld
ouderavonden of voorstellingen. Ook kunnen we hier
extra werkplekken voor kinderen inrichten, echt een
multifunctionele ruimte dus.”
Speciale aandacht is er voor de kinderen van de Hartenlust Mavo, die ook gebruik zullen gaan maken van
de gymzaal. Er komt voor hen een eigen fietsenrek
buiten de school en zelfs een eigen ingang aan de
zijkant van de school die direct naar de gymzaal leidt,
zodat er voor de kinderen van de Bos en Duinschool zo
min mogelijk afleiding is.
Emotioneel was onlangs het vallen van de oude gevel,
vertelt Astrid Kaandorp: “Omdat we nog niet wisten
of de oude gevel voor de nieuwe school gebruikt zou
kunnen worden is deze lang intact gebleven. Samen
met alle kinderen zijn we gaan kijken toen de gevel
werd weggehaald. Voor veel kinderen was dit een
bijzonder moment, want hiermee is alles wat hen zo
vertrouwd was nu definitief verdwenen. Fijn dat we dit
zo samen hebben kunnen delen.”

“Ik ben veel mensen erg dankbaar. Naast aan degenen
die direct bij de bouw betrokken zijn wil ik ook mijn
grote waardering uitspreken voor de omwonenden
van de school. Natuurlijk was iedereen vooraf bezorgd
wat voor nieuw gebouw er zou komen en welke hinder men van de bouw zou kunnen verwachten. Maar
tijdens de bijeenkomsten die wij regelmatig georga-

Bezorgdheid is er bij de omwonenden nog wel enigzins over mogelijke geluidsoverlast van de buitenschoolse opvang. “Hier wordt nog gewerkt aan een
goede oplossing, we zullen de omwonenden hierover
informeren.”

DE GEBRUIKERSADVIESGROEP
MET EEN PRAKTISCH OOG BEKEKEN

Het bestuur van de school is de opdrachtgever en
bouwheer van de gymzaal en school. De praktijk
leert dat de plannen voor de binnenkant van het
gebouw zoals ze van de tekentafel komen, altijd met
een praktisch oog moeten worden bekeken. De gebruikersadviesgroep bekijkt daarom als toekomstig
gebruiker van het gebouw met een praktische blik en
overlegt dan met de architect en projectleider wat er

aan aanpassingen nodig en wenselijk zijn. Een boeiend, nuttig en soms spannend proces.
De gebruikersadviesgroep van de Bos en Duinschool
bestaat uit Astrid Kaandorp (directeur), Margret
Swart (ouder en lid van de MR), Heleen Postma,
Petra Zijp en Martin Goossens (leerkrachten) en
Laura Meijer (coach).
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Met de zomervakantie in aantocht hebben de kinderen en het team nu de zekerheid dat er hard gewerkt
wordt aan een prachtige nieuwe school. “Een heerlijk
gevoel dat alles nu geregeld is en wij dus met een gerust hart van onze vakantie kunnen gaan genieten”,
besluit Astrid Kaandorp tevreden.

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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GEMEENTE BLOEMENDAAL GEEFT
GROEN LICHT VOOR WEDEROPBOUW

Een nieuw gebouw met toch een vertrouwd uiterlijk
Projectleider Paul van Deursen is zeer nauw betrokken bij de bouw van de nieuwe Bos en Duinschool
en heeft veel kennis op het gebied van schoolgebouwen. De ervaren projectleider is blij dat nu door
de commissie van de Gemeente Bloemendaal, en de
succesvolle besluitvorming in de Gemeenteraad, de
benodigde gelden ter beschikking worden gesteld.
Van Deursen: “Wij hebben ondertussen niet stilgezeten, zodra dit bekend was zijn er afspraken gemaakt
met de Welstand commissie. Voordat de omgevingsvergunning is aangevraagd wilden we natuurlijk
graag weten hoe de commissie over ons ontwerp
dacht. De architect mocht zijn ontwerp toelichten
en beantwoordde de vragen van de commissie. De
commissie stemde in met de plannen zoals ze er nu

liggen en het wordt, zoals u in dit Bouwjournaal kunt
zien, dan ook een mooi gebouw.”

zowel van buiten als van binnen opgenomen, zo
mogelijk ieder scheurtje is geregistreerd.

Naast deze besprekingen, zijn ook de bedrijven geïnven-tariseerd die in aanmerking kunnen komen voor
de uitvoering. Voor de ruwbouw van de gymzaal
moest de definitieve constructievorm nog worden
vastgesteld. Een shortlist van bouwkundige aannemers werd voorbereid.

Van Deursen kijkt uit naar de werkelijke start van de
wederopbouw van de Bos en Duinschool: “Nu nog
een paar weken en er kan een start worden gemaakt
met de ruwbouw van de gymzaal. De wanden voor
de gymzaal worden uitgevoerd in stalen damwanden. Deze zijn circa 12 meter lang en worden in de
grond gedrukt.”

Begin juni zijn de sloopwerkzaamheden gestart
en naar verwachting zullen deze voor het eind van
de maand zijn afgerond. De naaste omwonenden
werden al eerder geconfronteerd met een spoedige start van de uitvoeringswerkzaamheden. Het
bedrijf Hanselman heeft de betreffende woningen

Hoe deze damwanden er precies uitzien is te bijvoorbeeld te zien in parkeergarage De Appelaar in
Haarlem centrum, legt van Deursen uit: “Wanneer u
de auto daar wel eens hebt geparkeerd is zichtbaar
hoe deze wanden er uit zien. In de gymzaal zullen
deze wanden worden afgewerkt met akoestische
panelen, zodat de gymleerkrachten in een goed geluidtechnische omgeving hun werk kunnen doen.”
Het ontwerpteam werkt op dit moment de tekeningen en documenten nader uit, zodat eind van de
maand de omgevingsvergunning voor de school
aangevraagd kan worden. Ook zijn dan de gegevens
bekend om de aanbesteding voor de school en de
afbouw van de gymzaal te organiseren. De verwachting is dat na de vakantie de omgevingsvergunning
binnen is en dan zullen de werkzaamheden aan de
aannemer gegund kunnen worden. Deze zal in september met de werkzaamheden aanvangen, zodat
de nieuwe school tijdig voor het nieuwe schooljaar
2016-2017 in gebruik kan worden genomen.
De kinderen en de leerkrachten popelen, de wederopbouw gaat nu werkelijk beginnen!

De restanten van de oude school zijn inmiddels gesloopt.
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WAT GAAT ER NU PRECIES GEBEUREN?
Onmiddellijk na de brand is door het bedrijf Van Eijk
uit Leiden het terrein afgeschermd met hekwerken en
is het verbrande gedeelte grotendeels gesloopt. Alleen
die delen die mogelijk nog bruikbaar zouden kunnen
zijn bleven staan. Bij de uitwerking van het nu voorliggende ontwerp is gebleken dat handhaven van deze
delen niet mogelijk is. We zouden teveel concessies
moeten doen aan een goede logistieke uitwerking;
de gymzaal zoals nu in het huidige ontwerp zou niet
mogelijk zijn geweest; de isolatiewaarden van vloeren, daken en gevels voldeden niet meer aan de hieraan te stellen eisen.

mogelijke schadelijke stoffen. Ook is er een asbestonderzoek gedaan, wat gelukkig heeft uitgewezen dat er
geen asbest in de oude school gebruikt is. Al deze onderzoeken zijn voor ons verzorgd door BK ingenieurs
uit IJmuiden.
Begin juli zal het Definitief Ontwerp gereed zijn.
Op basis daarvan wordt de omgevingsvergunning
aangevraagd. Ook met dit Definitief Ontwerp als
uitgangspunt wordt de aannemer voor de afbouw
van de gymzaal en de nieuwbouw van de school
geselecteerd.

grote expertise in allerlei funderingstechnieken. Fugro
heeft ook de sonderingen (de meting van draagkracht
en weerstand van de grondlagen) en de boringen
(grondsamenstelling) verzorgd.
Met het plaatsen van de damwanden is de ruwbouw
van de gymzaal nog niet klaar. Na het aanbrengen
van de damwandplanken wordt de grond ontgraven en afgevoerd, dit tot meer dan 1,5 meter onder
de gymzaal vloer. Vervolgens wordt er circa 1 meter
onderwaterbeton gestort. Deze zware laag beton
moet er voor zorgen dat de grondbodem van de vloer
tijdens de bouwfase niet open barst zodra we de damwandkuip leegpompen. De bodem van de gymzaal
ligt meer dan 2,5 meter onder water, zodat er een
grote opwaartse druk tegen de vloer drukt.
Voordat het onderwaterbeton wordt gestort, worden
er trekpalen in de grond bevestigd. Deze trekpalen
moeten ervoor zorgen dat de gymzaal en de daarboven gelegen school niet gaat drijven. Deze trekpalen
worden verankerd in de constructieve betonvloer, die
na egalisatie met een zandlaag boven het onderwaterbeton wordt gestort. Deze constructieve betonvloer
is ook de waterdichte afdichting met de damwandplanken.

Het huidige ontwerp van onze architect John Simis
van VMP en Partners Architecten uit Amstelveen is de
uitwerking van het Programma van Eisen, zoals door
de Gebruikersadviesgroep is vastgesteld. Naast de
architect is er ook een constructeur (Pieters Bouwtechniek uit Haarlem) en een adviseur installaties (New
Tech uit Badhoevedorp) betrokken. Dit ontwerpteam
zal onder begeleiding van projectleider Paul van Deursen het project binnen de randvoorwaarden sturen
(Budget, planning, kwaliteit, techniek, programma
van eisen, etc.).
Voordat begonnen kan worden met de diverse taken
en werkzaamheden is er veel vooronderzoek nodig.
Zo is er een voorbereidend archeologisch onderzoek
gedaan, is het grondwater onderzocht op schadelijke
stoffen en wordt de af te voeren grond onderzocht op

De ruwbouw van de gymzaal zal worden uitgevoerd
door een ervaren specialist op dit gebied. Van Halteren Infratechniek is hiervoor geselecteerd op basis
van zijn ervaring in het plaatsen van damwanden. De
damwanden worden hydraulisch de grond ingedrukt.
Het trillen van damwanden zou weliswaar een goedkopere oplossing zijn, maar hiervoor is niet gekozen.
De reden is dat de meeste woningen en gebouwen
in Bloemendaal in het verleden op ‘staal’ gefundeerd
zijn. Dat wil zeggen dat er geen betonnen heipalen
zijn gebruikt voor de fundering.
Van Halteren is verantwoordelijk voor het ontwerp
en de uitvoering van de ruwbouw van de gymzaal.
Namens de opdrachtgever zullen de berekeningen
worden gecontroleerd door Fugro, een bedrijf met

Met al deze werkzaamheden zal nu snel begonnen
worden. De sloper is klaar, nieuwe afzethekken worden geplaatst.
Dat er gewerkt gaat worden, zult u niet kunnen
missen. Aan- en afvoer van materialen en materieel
zullen met grote transporten geschieden. Geluidloos
kan een groot nieuwbouw project niet worden uitgevoerd, maar we zullen de overlast naar de omgeving
proberen te minimaliseren. In overleg tussen opdrachtgever en aannemers zullen aan- en afvoer routes worden bepaald. Op de bouwplaats zullen we harde muziek verbieden en voor 7.00 uur ‘s morgens zal er niet
gewerkt mogen worden.

HOE GROOT WORDT DE NIEUWE GYMZAAL?
De kinderen van de Bos en Duinschool zijn inmiddels wel gewend aan de tijdelijke huisvesting, maar
popelen om naar een nieuwe school te kunnen gaan.
Maar hoe groot wordt de nieuwe gymzaal eigenlijk en
wordt de school heel anders dan de oude school? Een
korte uitleg.
De gymzaal op de oude school was eigenlijk te klein
voor de huidige regels. De nieuwe gymzaal komt

onder de grond, met voldoende ramen die ervoor
zorgen dat er wel daglicht binnen komt. Dat is
belangrijk, zodat je je niet opgesloten voelt. De gymzaal is erg hoog, maar liefst 7 meter. Dat is net zo hoog
als een gemiddeld woonhuis, kun je je dat voorstellen?
En groter wordt hij ook, 14 meter breed en 22 meter
lang, dus daar is lekker de ruimte om te sporten! Als
je straks in de gymzaal staat is het plafond 5,5 meter
hoog!
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De plafonds in de klaslokalen van de oude school
waren erg hoog, zo werd dat vroeger altijd gedaan. In
de nieuwe school wordt dat veel lager, eigenlijk zoals
je dat ook thuis gewend bent. Alles wordt helemaal
nieuw en erg mooi, dus je hebt echt iets om naar uit
te kijken!

