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De Sint Lukasschool heeft zestig procent Marokkaanse leerlingen en dertig procent Turkse. FOTO’S MONA VAN DEN BERG

Van een verslaggever

AMSTERDAM – “Elk aspect van
dit gebouw, staat in dienst van
het kind,” zegt architect Ellen
van de Wal als zij een rondleiding
geeft door het door haar ontwor-
pen nieuwe gebouw van de St. Lu-
kasschool aan de Osdorper Ban.

Het gebouw is sinds begin januari in
gebruik en ruikt nieuw. Vanaf de
straat kun je zo door de glazen wan-
den van de centrale hal het school-
plein op kijken. Van de Wal: “Dat
zorgt voor licht en ruimte. In een
warm land als Spanje zou deze keus
niet gemaakt zijn.”

Het is een brede school, een
school dus die samenwerkt met en
ruimte biedt aan andere maat-
schappelijke instituten. Maar er is
meer. Het gebouw maakt deel uit
van een nieuw appartementencom-
plex. De bewoners komen boven het
schoolplein te wonen, waar gillen-
de kleuters een paar keer per dag
buiten spelen. Volgens de architect
is dit geen probleem: “Het zijn een-
gezinswoningen. De kans is groot
dat families die daar komen wonen,
hun kind hier op school hebben.”

De beperkte ruimte van de stad
heeft een rol gespeeld in dit ont-
werp, maar volgens Van de Wal zul-

len de komende tijd op meer plaat-
sen in Nederland woningen en
scholen worden gecombineerd.
“Het draagt bij aan de veiligheid,
doordat er ook in het weekend soci-
ale controle is.” Om de school te on-
derscheiden van de rest van het ge-
bouw is over de volle breedte van de
school een glazen kunstwerk in de
gevel verwerkt. De teksten en de te-
keningen die hiervoor zijn gebruikt,
zijn gemaakt door leerlingen, buurt-
bewoners en ouders. Het thema is
‘naar school gaan’.

De St. Lukasschool is een zwarte

school. “Zestig procent van de leer-
lingen is Marokkaans, dertig pro-
cent is Turks en de rest is van Neder-
landse of andere afkomst,” zegt di-
recteur Johan Hoogenboom. Een
van de teksten is het kunstwerk: ‘Ik
kwam uit Turkije. (...) Mijn schoon-
zus vroeg: hoe vind je het hier? Ik
zei: Ja mooi. Een mooie stad. Anders
dan Turkije.’

Hoogenboom hoopt dat de pro-
bleempubers uit de buurt de gevel
met rust laten: “Dit kunstwerk is
van de buurt, ik hoop dat ze dat be-
seffen en het glas heel laten.”

School in woongebouw

Speelplein tussen en min of meer onder de huizen.

Nadruk op licht en ruimte.

PATRICK MEERSHOEK

AMSTERDAM – De 73-jarige Berta
Puentes Acosta, die in september
vorig jaar overleed in het uitzet-
centrum in Ter Apel, is een na-
tuurlijke dood gestorven.

Dit antwoordt minister Leers van
Immigratie en Asiel op Kamervra-
gen over de aanhouding van de be-
jaarde Amsterdamse. Volgens Leers
is tijdens de vier maanden detentie
rekening gehouden met de gezond-
heidsklachten van Puentes Acosta.

Haar overlijden zorgde vorig jaar
voor opschudding. De straatmuzi-
kante met een psychische stoornis
uit Colombia leefde al twintig jaar
zonder papieren in Amsterdam,
veelal op straat. Nadat zij in april in
Noord tijdens het foutief oversteken

van de weg door de politie was aan-
gehouden, verbleef ze in detentie-
centra in Zeist en Rotterdam en in
het uitzetcentrum in Ter Apel.

Volgens haar advocaat Jaime Ca-
nales verkeerde Puentes Acosta ten
tijde van haar detentie in een slech-
te gezondheid. Leers schrijft dat er
weliswaar sprake van ouderdoms-
klachten, maar dat er geen medi-
sche reden was om af te zien van een
terugkeer naar Colombia. “Op basis
van het medisch dossier kan niet ge-
steld worden dat sprake was van
ernstige medische problematiek.”

Amnesty International heeft naar
aanleiding van het overlijden van
Puentes Acosta gevraagd om een
aangepast detentiebeleid voor ille-
gale ouderen. Volgens Leers wordt
in alle gevallen al gekeken naar bij-
zondere omstandigheden.

Straatmuzikant
natuurlijke
dood gestorven

Van een verslaggever

AMSTERDAM – Tussen 1 novem-
ber 2009 en 31 oktober 2010 wa-
ren er 248.000 klachten over hin-
der van vliegverkeer van en naar
Schiphol. Dat is 2,1 procent meer
dan in dezelfde periode een jaar
eerder.

Het merendeel van de meldingen
(88,9 procent) werd gedaan door 2,1
procent van de melders. Deze groep
veelmelders (een veelmelder is
goed voor minstens honderd mel-
dingen per jaar) steeg van 101 men-
sen tot 115. Vijf personen dienden
meer dan tienduizend meldingen
in. Dit blijkt uit het jaarverslag van
meldpunt van Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol (BAS).

Worden de veelmelders buiten be-

schouwing gelaten, dan constateert
BAS dat er bijna zes procent minder
meldingen waren in het gebruiks-
jaar 2010 dan het jaar ervoor.

De meeste meldingen van geluids-
hinder worden ingediend in de zo-
mer, als mensen vaker buiten zijn.
Veel wordt geklaagd ’s avonds tus-
sen zeven en elf uur en ’s ochtends
tussen zes en elf uur. De noodlan-
ding van een vliegtuig van Royal Air
Maroc in juni veroorzaakte een piek
in het aantal ‘angstmeldingen’.

Amsterdam, Hoofddorp en Am-
stelveen waren de plaatsen waar de
meeste melders wonen, met Hoofd-
dorp als topper. De meeste klachten
hadden betrekking op vliegverkeer
op de Buitenveldert- en Zwanen-
burgbaan. In Amsterdam en Hoofd-
dorp nam het aantal melders toe, in
Amstelveen nam het af.

Meer klachten
over Schiphol
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