Stoer gebouw zonder gangen op eiland
De vmbo-school Melanchthon Berkroden krijgt nieuwbouw.
Enkele honderden meters van de huidige locatie aan
de Oudelandseweg in Lansingerland, op een eiland in
de ‘oksel’ van de N471, wordt de kavel bouwrijp gemaakt.

Melanchthon Berkroden
De nieuwe school wordt vierkant van opzet, met een ruime
ontvangsthal (atrium) in het hart ervan. Aangrenzend aan
het atrium bevinden zich de werkgebieden voor de leerlingen
en daaromheen de instructie-/theorieruimten. Het nieuwe
gebouw is opgebouwd uit ruimten waar activiteiten plaatsvinden.
Gangen zijn er in beginsel niet. Leerlingen gaan door het gebouw
van plek naar plek en van activiteit naar activiteit. Met het oog op
het onderwijsconcept heeft de school van binnen zo min mogelijk
vaste wanden, zodat er gespeeld kan worden met de ruimtes.

Bouw op de groei
Uniek is dat deze school gemaakt wordt van prefab beton.
Door het beton in het zicht wordt het een ‘stoer’ gebouw.
De vrije overspanning van de vloeren is maar liefst 16,6 meter!
Het atrium krijgt een heel bijzondere staalconstructie en
een speciaal dak; een echte blikvanger!
In eerste instantie zal de school ingericht worden voor
450 leerlingen. De tweede etage blijft na de bouw van binnen
onafgewerkt. Later, als de groei van Lansingerland doorzet,
volgt de inrichting van deze etage, zodat in totaal circa
700 leerlingen onderwijs kunnen genieten in de nieuwbouw.

Planning
De architect is Architectenduet, een duo bestaande uit
de Rotterdamse architectenbureaus 1-10 en Spring.
De aannemer is nog niet bekend, de aanbesteding vindt in
januari 2014 plaats. De bouw start in maart 2014 en zal gereed
komen in de zomer van 2015, zodat Melanchthon Berkroden
tijdens de zomervakantie kan verhuizen uit de noodgebouwen.
Het atrium krijgt een speciaal dak,
een echte blikvanger.

[Ruud de Weger/Anja de Zeeuw]
Meer informatie: www.melanchthon.nl > Berkroden
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