
Basisschool
Haarlem

a
rc

h
it

ec
tu

u
r

/ 
in

te
r

ie
u

r
ba

si
ss

c
h

o
o

l 
h

a
a

r
le

m



locatie

haarlem, nederland 
opdrachtgever

stichting spaarnesant
Jaar

2015-2016 

status 

opgeleverd
team 

serge schoemaker
sanne Knoll
alexander beeloo

roxana vakil mozafari 
FotograFie

mWa hart nibbrig

de haarlemse basisschool piramide 
boerhaave heeft een metamorfose ondergaan. 
enkele strategisch gekozen architectonische 
ingrepen heeft de school uit de jaren zestig een 
volledig nieuwe uitstraling gegeven, meer licht, 
lucht en ruimte. het renovatieproject laat zien 
dat verbouw van wederopbouwscholen een 
volwaardig alternatief is voor sloop en nieuw-
bouw.

de basisschool is onderdeel van een 
karakteristieke groenstrook in schalkwijk. het 
hoofdgebouw is in 1964 gebouwd als lagere 
school, in 1967 zijn hier een gymzaal en kleu-
terschool aan toegevoegd. met een heldere 
plattegrond en een semi-gestandaardiseerde 
bouwconstructie was de school voorloper van 
een reeks patioscholen in de jaren zestig.

de school had echter dringend behoefte 
aan een nieuwe start en een open uitstraling 
naar buiten. het introverte schoolgebouw was 
verouderd, de uitstraling en kleurgeving geda-
teerd. de multiculturele school stond bekend 
als probleemschool, het aantal leerlingen liep 
terug. de geroemde patio’s werden verwaar-
loosd en bleven onbenut. onderwijskundig had 
de school meer behoefte aan ruimte voor spe-
ciaal onderwijs, groepsactiviteiten en vieringen.

in 2015 kreeg serge schoemaker archi-
tects de opdracht voor de renovatie en uitbrei-
ding van de basisschool na een ontwerpend 

onderzoek onder de paraplu van stichting 
mevrouw meijer. het onderzoek toonde aan 
dat door verbouw - met minder kosten dan bij 
sloop en nieuwbouw - een toekomstbestendig 
resultaat kon worden bereikt. de klaslokalen 
van wederopbouwscholen zijn ruim en licht, 
wat deze gebouwen sowieso aantrekkelijk 
maakt voor renovatie.

het ontwerp voor de renovatie en uit-
breiding maakt gebruik van de oorspronkelijke 
heldere gangenstructuur. deze is ingezet als 
leidraad voor de uitbreiding. de gangeinden, 
welke eindigden in toiletgroepen, zijn openge-
broken waardoor zichtlijnen zijn ontstaan naar 
de omgeving. grote limoengroene raamko-
zijnen markeren nu de gangeinden van zowel 
binnen als buiten. Ze vormen onderdeel van 
een volledig nieuw kleurenpallet.

de grootste patio is overdekt en inge-
richt als multifunctionele aula. de in het dak 
aangebrachte verticale dakramen zijn zoda-
nig gepositioneerd, dat het daglicht vanaf 
verschillende zijden binnenvalt, zonder dat er 
hinder wordt ondervonden van direct zonlicht. 
in de op maat vervaardigde zitelementen van 
berkenmultiplex, die de aula omkaderen, zijn 
de benodigde opbergvakken geïntegreerd. de 
met zorg vormgegeven, halfopen zaal zorgt 
voor een nieuwe ruimtelijkheid in de school, die 
extra ruimte biedt aan groepsactiviteiten en 
vieringen; educatie en cultuur.
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