
Licht, lucht en ruimte

Nieuwbouw Graafschap College
verfrissende architectuur voor het onderwijs van morgen 

Meer informatie
De vestiging Maria Montessoristraat wordt gebruikt door ongeveer 850 studenten van de Sector Economie & Dienstverlening 
van het Graafschap College. Zij volgen een opleiding binnen de studierichtingen Horeca, Brood en banket, Facilitaire dienst-
verlening, Toerisme en recreatie, Haarverzorging of Schoonheidsverzorging.

De totale bouwkosten bedroegen 14 miljoen euro, inclusief alle technische installaties.
Het bruto vloeroppervlak is 7785 m2 waarvan 1410 m2 voor de parkeergarage.
Totaal zijn er binnen en buiten samen 147 parkeerplaatsen.

Het gebouw is ontworpen door de architecten Dorte Kristensen en Lisette Plouvier van Atelier PRO uit Den Haag. Dit bureau, 
dat een groot aantal openbare gebouwen in Nederland op zijn naam heeft staan, ontwierp ook het gemeentehuis van de 
aangrenzende gemeente Bronckhorst. Voor de landschapsarchitectuur is Copijn uit Utrecht verantwoordelijk.

Hoofdaannemer is BAM utiliteitsbouw te Arnhem.

Websites: www.graafschapcollege.nl

  www.atelierpro.nl

  www.bam.nl

  www.copijn.nl

Literatuur:   ‘Leren in en molshoop’, artikel van Josine Crone in ‘Bouwwereld’, uitgave januari 2011

Tekst en vormgeving: team communicatie Graafschap College, februari 2011, druk: RatioSluis Doetinchem, fotografie: Yvonne van Zaanen, Henk Hilferink



Licht, lucht en ruimte

Architectonische kwaliteit speelt een belangrijke rol bij de educatie en het gedrag van leerlin-

gen. Het nieuwe onderwijsgebouw van het Graafschap College aan de Maria Montessoristraat 

in Doetinchem heeft daarom een rustige, open architectuur. Termen daarbij zijn licht, lucht en 

ruimte, en ook kwaliteit in eenvoud, openheid, herkenbaar en tot in detail mooi. De menselijke 

maat met een aantrekkelijke vormgeving en vriendelijk materiaalgebruik ondersteunen het 

karakter van dit nieuwe schoolgebouw. Het gebouw is uitnodigend en verwelkomend en geeft 

een gevoel van veiligheid. Het licht in en om het gebouw draagt – zowel overdag als ’s nachts 

– bij aan de architectonische compositie van het gebouw en is ondersteunend aan de gewenste 

gebouwsfeer. Gebruikers van het gebouw kunnen waar dat gewenst is natuurlijke elementen 

hoofdingang de straat aan de zijde van woonwijk De IJssel-

tuinen uitstraling. Vanaf de middengang, die als ruggengraat 

fungeert, vertrekken verschillende trappen naar de niveaus. 

Door deze trappen krijgt het gebouw een continue route die de 

grote stroom studenten verdeelt. Er ontstaat een interessante, 

ruimtelijke beleving door de vides. De patio’s geven de gang 

nog een extra dimensie door het vele daglicht en het zicht op de 

besloten buitenruimtes. 

Verbeteringen voor alle opleidingen

 Het fonkelnieuwe schoolgebouw levert natuurlijk vele voor-

delen op voor het onderwijs. Het pand is ontworpen rondom 

competentiegericht onderwijs. De docenten genieten van het 

veelzijdige, praktische en transparante gebouw. De akoestiek 

is verbeterd en docenten houden nu makkelijker overzicht. Er 

is flink geïnvesteerd om de studenten een optimale voorberei-

ding op hun toekomst te kunnen bieden. De opleiding Brood 

en banket heeft bijvoorbeeld compleet nieuwe faciliteiten 

gekregen. Er zijn nieuwe ovens, deegmachines en er is zelfs een 

bakkerswinkeltje. Bij Schoonheidsverzorging is er nu meer luxe 

en veel meer ruimte; je waant je in een echte schoonheidssalon. 

De horecastudenten krijgen praktijkles in het mooie, moderne 

restaurant. De opleiding Toerisme en recreatie heeft een echt 

reisbureau gekregen waar de studenten op een realistische 

wijze kunnen oefenen. De opleiding Facilitaire dienstverlening 

maakt voornamelijk gebruik van de theorielokalen, die voor-

zien zijn van de nieuwste digitale hulpmiddelen. Tot slot oogt 

de kapsalon van de opleiding Haarverzorging ook erg profes-

sioneel. In de salon kunnen vier klanten tegelijkertijd geholpen 

worden.

Een ‘groen’ schoolgebouw

Het ontwerp van de school is niet alleen modern, maar ook duurzaam. Duurzaamheid kreeg 

bijzonder veel aandacht in het bouwproces. Het vriendelijk materiaalgebruik ondersteunt het 

karakter van het nieuwe schoolgebouw. Het gebouw is verstandig en duurzaam gebouwd. Het 

groene dak is bijvoorbeeld goed voor milieu en omgeving, doordat de laag aarde zorgt voor 

extra isolatie en de afstroom van regenwater vertraagt. Het dak watert af in de wadi in plaats 

van het rioolsysteem. Qua klimaat en luchtkwaliteit is het gebouw een ‘frisse’ school. Doordat 

het gebouw opgebouwd is uit grote ‘hallen’ die flexibel indeelbaar zijn, is het ook goed mo-

gelijk om mee te gaan met veranderingen in het onderwijs. Het Graafschap College biedt niet 

alleen haar studenten, maar ook de omgeving en inwoners van Doetinchem een bijzonder mooi 

gebouw.

en bewegingen buiten het gebouw waarnemen en kijken uit op 

de omgeving. De opzet en de uitwerking van het onderwijsge-

bouw bevorderen de sociale veiligheid. Qua klimaat en lucht-

kwaliteit is het een ‘frisse’ school. Met het nieuwe gebouw laat 

het Graafschap College een vernieuwende identiteit zien; een 

schoolgebouw met een fris uiterlijk dat een metafoor is voor het 

onderwijs.

Perfect passend in de omgeving

Het nieuwe schoolgebouw staat naast een vmbo-school, het 

Metzo College. Het Metzo College heeft een uitgesproken vorm; 

het is een haast onaantastbaar gebouw gelegen in een groen 

landschap. Onder de grasdaken zijn de verschillende functies 

– theorielokalen, aula en leerlingenbedrijven – gepositioneerd. 

Het ingeknipte grasdak heeft verschillende rondingen, afhan-

kelijk van de functies die zich onder ieder deel bevinden. Het 

gebouw heeft een ondergrondse parkeergarage. Het ruime 

parkeerterrein tussen de nieuwe school en het Metzo College 

wordt door beide scholen gedeeld. Het nieuwe gebouw van het 

Graafschap College sluit aan bij de zogenoemde lintbebouwing, 

waartoe ook het Metzo College, woonwijk De IJsseltuinen en 

het kantoorgebouw van Waterschap Rijn en IJssel behoren. 

Kop en ruggengraat

In de kop van het gebouw bevinden zich het restaurant en de 

sportaccomodatie, gelegen aan de zijde van de Energieweg, 

een provinciale weg met veel verkeer.  De aula, het hart van 

het gebouw, ligt tussen de groene heuvels en heeft ook uitzicht 

op deze straat. Het restaurant, de keuken en de bakkerij zijn 

duidelijk te herkennen aan de gevel en geven samen met de 



De schaar in het landschap

Het concept van de nieuwbouw van het Graafschap College is gebaseerd op grasdaken als ‘ingeknipte’ welvingen in het 
landschap. Naast het gebouw van het Metzo College, dat prominent aanwezig is, hebben de architecten gezocht naar 
vormen die perfect aansluiten bij de omgeving en de overige gebouwen in het gebied. De ‘kubus’ verwijst daarbij naar de 
hoogbouw in de aangrenzende wijk De IJsseltuinen.
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