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Organisch gebouw met
verborgen gymzalen
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*q,Het Krimpenerwaard College in

Krimpen aan den lJssel heeft er

lang op moeten wachten, maar nu

staat er een splinternieuw gebouq

helemaal toegerust voor het

onderwijs van vandaag.'Het is echt

een luxe', glundert rector Ad Keller

als hijzijn school laat zien. Hier

volgen ll00leerlingen uit de hele

regio hun lessen.

ijzonder aan het ontwerp van

architectenbureau DP6 is de

manier waarop de qymzalen

ziln'verstopt'in het hart van

de school. Van bruiten en van binnen zie
je er n¡ets van. maaT toch is er inpandig
een enorme wedstrijdsportzaal aanwezig,

compleet met tribunes en klimwand. Een

zaal zo grooÍ dat hij overdag kan worden
opgedeeld in drie gymlokalen. 's Avonds en

in het weekend maakt de plaatselijke korf-

balvereniging - met e¡gen ingang - gebruik

van de zaal. Deze samenwerking leverde

de school het extra budget op voor deze

sportvoorziening.

Blikvanger
Het nieuwe schoolgebouw oogt compact
en organisch door de afgeronde vormen.
De lokalen liggen op de begane grond en

op twee verdiepingen rond een atrium
waarin de open mediatheek rs gesitueerd.

Blikvanger is hier het grote lichtelement, dat
qua ontwerp aansluit op de huisstijl van de

school. 'Die lamp verschiet af en toe van

kleur. Hil is rood of groen. de kleuren uit
onze huisstijl. die je overal in het gebouw

terugvindt', zegt Keller'De wirwar van licht-

balken symboliseert een nest en dat is niet

zomaar. Wij willen onze leerlìngen graag

een nestgevoel bieden. Ze moeten zich hier

thuis voelen.'

Bij dat streven passen ook de thuisha-

vens die alle afdelingen - mavo, havo en

vwo- hebben gekregen. Een ruimte waar

leerlingen tussenuren kunnen doorbrengen
of na schooltijd huiswerk maken.'Dan staat

er een pot thee met een trommel koekjes',

IEKSI: LUCY BEKER

BEELD: RICK KEUS
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^ Het nieuwe Krimpenerwaard College is gesitueerd aan een waterpartij.

^ De kenmerkende transparantie en ronde vormen zijn goed te zien in het muzieklokaal..

zegt Keller.'De leerlingen mogen de ruimte
zelf aankleden met tekeningen en posters,

maar daar zijn ze nog mee bezig. We heb-

ben wel al van de ouders gehoord dat de
kinderen hier graag zijn Niet voor de lunch

overigens. Daar hebben we de aula voor'.
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^ De klimwand in een van de gymzalen wordt
enthousiast gebruikt.

personeel door grote ramen uitzicht heeft
op de aula. De school heeft verder een

collegezaal, geschikt voor zo'n 80 leerlin-
gen, twee inpandige fietsenkelders voor in

totaal IOOO fietsen en kluisjes zonder slot,

die met een elektronisch pasje openklikken

Verspreid in het gebouw zijn werkkamers
voor docenten en overal is wifi.'Verbinding
is voor ons het sleutelwoordl zegt Keller
'Daarom is het gebouw ook zo transparant
met veel glas, je kunt in alle lokalen naar

binnen kijken'. ,(
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. : i.È.. r.' r..j, :. ¿,t, Collegezaal en fietsenkelders
De aula is voorzien van een grote houten

trap, die dient als tribune, plus complete
podiumverlichting voor uitvoeringen. De
personeelskamer is zo gesitueerd dat het

v Het atrium met de mediatheek, waar de lokalen omheen lìggen. Hìer hangt het lichtelement dat een nest symboliseert
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^ De aula, met veel glas, is zowel lunchruimte als theaterzaal.
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^ Elke afdeling heeft een eigen 'thuishaven'waar leerlingen na schooltijd en ln tussenuren

terechl kunnen.
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