






































































VAN MOORT & PARTNERS ARCHITECTEN BV VMP

BREDE SCHOOL  - DE ARK
VELSERSTRAAT 15/17 te HAARLEM

Van Moort en Partners Architecten presenteerde in 2008  het winnende concept van de prijsvraag 
waartoe Stichting Salomo vijf architectenbureaus had uitgenodigd.

Als gevolg van de locatie is een compacte  brede school ontworpen opgebouwd uit clusters van 
vier onderwijsgroepen. Het halfopen carré met totaal 25 groepsruimten omarmt een cirkelvormige 
bouwmassa die ruimte biedt aan de gemeenschappelijke multifunctionele ruimten zoals de gymzaal,  
dubbelhoge speelzaal, peuterspeelzaal aula/ontmoetingsruimte en de vertrekken voor directie en 
personeel. 

Bij dit concept is de gemeenschappelijke functie in een bijzondere herkenbare ronde vorm gegoten 
(metafoor ‘De Ark’). De ruimte tussen het carré en de centrale kern vormt een spannend gebied 
voor ontmoeting tussen kinderen en leerkrachten waar groepsoverstijgend kan worden gewerkt in 
centrale werkplekken. De vides geven licht en lucht in dit centrale deel van het gebouw en zorgen dat 
de verschillende functies van de brede school ruimtelijk met elkaar zijn verbonden.

De hoofdentree geeft toegang tot deze multifunctionele ruimten alsmede de midden- en bovenbouw, 
gymzaal en peuterspeelzaal. De onderbouw en peuterspeelplaats zijn voorzien van een eigen entree. 
Zodoende zijn de verkeersstromen bij het binnenkomen gescheiden. Het schoolplein kan tevens 
door kinderen uit de nieuw te ontwikkelen Deo Neo woonwijk worden gebruikt.

Eenheid in verscheidenheid zal zich uiten naast de ruimtelijke vormgeving  ook in het kleurgebruik 
van de verschillende plandelen. Iedere functie wordt geclusterd in zijn eigen bouwdeel: dit ivm de 
wens tot kleinschaligheid, eigen identiteit en herkenbaarheid en afleesbaarheid van de verschillende 
gebruikers. Daar waar de clusters worden geschakeld ontstaan spannende doorkijkjes. 

De bijzondere en herkenbare vorm van de gemeenschappelijke functies  versterken en verlevendigen 
de ruimtelijke relatie van het gebouw met het schoolplein en de buurt. Deze vorm zal zich onderscheiden 
in materiaal en kleurgebruik tov de bouwstenen ‘clusters’ die aansluiting zullen vinden bij het karakter 
van de bestaande gemetselde bebouwing.

Opdrachtgever:   Salomo, Stichting Christelijk Primair Onderwijs Zuid Kennemerland
Contactpersoon: Dhr. Ir. P van Deursen, Royal Haskoning BM   
Bestemming:   Multifunctionele voorziening 
Locatie:   Velserstraat 15/17, Haarlem
Oplevering:  2012
Metrage bvo:   3.800m2 nieuwbouw 
Aanneemsom:   € 4.100.000,00
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