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Nieuwe Bibliotheek en Arte College winnen architectuurprijzen

Persbericht. Met het volledige juryrapport.
ALMERE – De bibliotheek in het stadshart van Almere, een ontwerp van het Amsterdamse
architectenbureau Meyer en Van Schooten, en het Arte College, van Kraaijvanger Urbis Architecten
uit Rotterdam, hebben de tweejaarlijkse Almeerse architectuurprijs gewonnen. Het eerste bureau
kreeg de onderscheiding van de vakjury, het andere gebouw was favoriet bij het Almeerse publiek.
Jeroen van Schooten die de prijs in ontvangst nam, een sculptuur, toonde zich verheugd met de
onderscheiding. “Het betekent dat het gebouw kennelijk voldoet aan de eisen die er vooraf aan
gesteld werden: een ontmoetingsplaats waarin je in kunt dwalen. Met veel licht waardoor de
bezoker ook contact met de omgeving heeft.”

Zijn bureau is vermaard om het ontwerp van het ING House, in de volksmond de ‘Kruimeldief’, langs
de A10 in Amsterdam. “Ik vind de bibliotheek mooier dan het ING House, dat inmiddels een icoon is.
Je kunt zien dat we ons in de loop der jaren sterk ontwikkeld hebben als bureau. De bibliotheek zou
je voor andere doeleinden kunnen gebruiken, het ING House is echt ontworpen als bankgebouw.”
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De winnaars van de vakjuryprijs (foto: Geert van der Wijk)
De vakjury bekeek de afgelopen tijd 21 ontwerpen, zowel woningen als gebouwen. Dat uiteindelijk
voor de bibliotheek werd gekozen kwam door het bindende element dat het project heeft. “Dat is
belangrijk in een nog zo jonge stad als Almere is, 34 jaar”, aldus juryvoorzitter Jaap Huisman. "In
zo'n stad heb je gebouwen nodig waar mensen graag komen. Dat bevordert de onderlinge binding.
De bibliotheek voldoet volledig aan dat doel."
Ook werd het interieur van het gebouw geroemd, dat oogt als een warenhuis. De jury had in het
algemeen, met hier en daar een kritische kanttekening, positieve woorden over voor het gedurfde
en veelzijdige karakter van de architectuur in Almere.
Het Almeerse publiek koos een school als mooiste gebouw, het Arte College. Zowel de scholieren als
de inwoners vinden het gebouw bijzonder, omdat het onder meer een buitentribune heeft en tevens
een bijzonder oplossing kent voor de fietsenstalling. Het is een school in Almere Poort voor jongeren
die een bijzondere interesse hebben voor kunst en cultuur en zich daarin willen ontwikkelen. De
doelstellingen van de school, uitdagend, eigenzinnig en creatief, komen er volgens leerlingen en
schoolleiding goed tot uiting.

De winnaars van de publieksjuryprijs (foto: Geert van der Wijk)

Juryrapport
 Klik hier voor het volledige juryrapport

De Nieuwe Bibliotheek
Projectnaam De Nieuwe Bibliotheek

Wijk Almere Stad Centrum

Categorie Publieke voorziening

Architectenbureau Meyer en Van Schooten Architecten, Amsterdam
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Projectarchitecten
Barry van Waveren, Paul van Berkum, Arno Compas, Frédérique Goeminne,
Roberto Meyer, Jeroen van Schooten, Minako Tanake, Miriam Uitterhoeve,
Paul Vriend, Jan van Wel.

Opdrachtgever
Gemeente Almere, MAB Development - Almere, Blauwgoed Eurowoningen -
Rotterdam

Aannemer Heijmans Bouw, Almere

Stedenbouwkundig
plan

OMA, Rotterdam

Oplevering 2010

Zie ook de projectpagina

Arte College
Projectnaam Arte College

Wijk Europakwartier, Almere Poort

Categorie Publieke voorziening/utilitair

Architectenbureau Kraaijvanger • Urbis

Projectarchitect Hans Goverde

Opdrachtgever Ymere, Amsterdam

Aannemer Ymere, Amsterdam

Stedenbouwkundig
plan

Gemeente Almere, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Stedenbouw en
Landschap

Oplevering 2010

Zie ook de projectpagina

Uitreiking Architectuurgids Almere
Voorafgaand aan de uitreiking van de Architectuurprijs werd de eerste Architectuurgids van Almere
door Hans Snel, directeur Almere City Marketing, overhandigd aan Adri Duivesteijn, o.m. wethouder
Ruimtelijke Ordening van Almere. De prachtige gids beschrijft de architectuur van heel Almere en
biedt achtergrondinformatie over vele gerealiseerde en gerenommeerde projecten. De gids is te
koop bij Casla en de VVV voor 20 euro.

Hans Snel overhandigt de Architectuurgids aan Adri Duivestijn
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M3V adviespartners heeft met de school het inhoude-

lijke concept ontwikkeld en vertaald in een passend 

huisvestingsconcept. Architect Hans Goverde van 

Kraaijvanger Urbis heeft het concept vertaald in een 

fantastisch gebouw, met daarin ook een theatercafé 

van Stichting De Schoor, welzijnswerk Almere. Eind 

vorig jaar won het Arte College de publieksprijs van 

de tweejaarlijkse Architectuurprijs van Almere. Het 

thema theater vormt de leidraad in het realiseren van 

betekenisvol onderwijs. De school leidt niet specifi ek 

op voor theatergerelateerde beroepen of vervolg-

opleidingen, maar sluit hierop wel aan wanneer dit 

nuttig en mogelijk is. Vanaf het eerste jaar komen de 

leerlingen al in aanraking met theater. Tijdens hun 

schoolcarrière ontwikkelen ze kennis en vaardig-

heden die samenhangen met de diverse facetten 

hiervan. Zo dragen ze bij aan de ontwikkeling van 

theaterproducties en verzorgen ze zowel binnen als 

buiten de school diverse voorstellingen. Activiteiten 

hierbinnen zijn decorontwerp, het instuderen van 

dans en drama, het zorg dragen voor de catering en 

aankleding en het geven van voorstellingen. Het the-

ma theater biedt daarbij uitstekende mogelijkheden 

voor het opdoen van vaardigheden op het gebied van 

expressie, presentatie en samenwerking. In de fysieke 

leeromgeving komt het thema duidelijk tot uitdruk-

king. Het hart van het gebouw wordt gevormd door 

het centraal gelegen Theater, met daaromheen de 

leerdomeinen en ‘creatieve bedrijven’ waar gewerkt 

kan worden aan (de voorbereiding van) producties. 

Samenwerking met De Schoor 
In de nieuwbouw werkt het Arte College intensief 

samen met de Stichting De Schoor. De Schoor biedt 

De nieuwbouw van Het Arte College in Almere (Poort) is 10 februari tijdens 
een spetterend theaterfestijn offi cieel geopend door burgemeester Annemarie 
Jorritsma. Het Arte College is een brede scholengemeenschap voor voortge-
zet onderwijs en is onderdeel van de Almeerse Scholengroep (ASG). De school 
profi leert zich als theaterschool en richt zich daarmee nadrukkelijk op kunst en 
cultuur. 

Kunst en cultuur als 
basispakket

Tekst Harry Vedder  Foto’s Digidaan
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De school als theater
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een plek voor jeugdwerk en ruimte voor ontmoeting 

en cursussen voor jong en oud in de wijk. De Schoor 

heeft daarvoor in hetzelfde schoolgebouw, via een 

open verbinding met het theater, een eigen unieke 

voorziening in de vorm van een theatercafé. Hierin 

komt een divers en kleurrijk programma in het kader 

van kunst en cultuur. De fysieke samenwerking cre-

eert de combinatie van klein podium (Theatercafé) 

en groot podium (het Theater). 

Onderwijs- en huisvestingsconcept 
De schoolorganisatie is ingedeeld in units op basis 

van sociaal-pedagogische uitgangspunten en didacti-

sche principes. Uitgangspunt voor de omvang van de 

units is de beheersbaarheid van situaties en dat alle 

leerlingen elkaar kennen, elkaar aanspreken en uitno-

digen tot gewenst (leer)gedrag. In de onderbouw zijn 

de leerlingen onderverdeeld in twee onderwijskun-

dige units van 200 leerlingen. De bovenbouw AVO (tl, 

havo en vwo) bestaat uit één unit van 210 leerlingen. 

Voor de units zijn ruimten gemaakt die als herken-

bare thuisbasis fungeren: de leerdomeinen. Aan een 

leerdomein is een (kern)team van docenten verbon-

den. Het aantal van 200 leerlingen maakt het mogelijk 

een breed aanbod van specialisaties van docenten 

in één team onder te brengen. Omdat leerlingen een 

groot deel van de week in hun leerdomein door-

brengen, vraagt dit om een omgeving die voldoende 

afwisseling biedt. De ruimte is dan ook ingedeeld op 

basis van specifieke plekken voor de leergebieden. 

Leergebieden met middelen en bronnen voor talen, 

voor science en voor mens en maatschappij. Ook zijn 

er instructieruimten en docentenwerkplekken. De 

instructieruimten zijn zodanig in de leerdomeinen 

gesitueerd dat een zonering in kleinere beheersbare 

gebieden ontstaat. Naast de leerdomeinen zijn er 

gemeenschappelijke specifieke ruimten (specials), 

zoals studio’s, het media-/documentatiecentrum, het 

laboratorium en het atelier. Leerlingen hebben geen 

vaste werkplek, ze kiezen een plek afhankelijk van de 

werkvorm en de benodigde middelen en bronnen. 

Ook de docenten hebben geen eigen vaklokaal, ze 

zijn afhankelijk van de gekozen werkvorm aanwezig 

in algemene en specifieke ruimten. 

Het thema theater biedt de school in de beroepsge-

richte bovenbouw van het vmbo de mogelijkheid om 

het onderwijs op te zetten aan de hand van projecten 

in de praktijkomgevingen grafimedia, licht & geluid, 

decorbouw, kap & grime, facilitair/gezondheid en 

podiumkunsten. 

Theaterproductie
Het Arte College in Almere Poort is gebouwd voor 

850 leerlingen. Door haar unieke opzet en thema is 

de school aantrekkelijk voor leerlingen vanuit geheel 

Almere en omgeving, tot en met het ‘oude land’. 

Nauwelijks geopend, dreigde voor het komende 

schooljaar al een leerlingenstop voor de instroom van 

nieuwe leerlingen. Gelukkig bleek dit net niet nodig. 

De opening op 10 februari was één groot voorbeeld 

van wat de school is en wil zijn. Centraal stond de 

theaterproductie Odyssee, dat door de leerlingen op 

vele plekken in het hele gebouw professioneel werd 

verbeeld. Met de plenaire start van de rondleiding 

in het theater, de rondgang door het gebouw en het 

spetterende einde weer in het theater, maakte de 

bezoeker kennis met zowel het gebouw als de gehele 

productie. Dit belooft nog veel. Het onderwijsconcept 

is vernieuwend en de school staat nu voor de uitda-

ging om dit verder vorm te geven en te bewijzen dat 

vernieuwend onderwijs, naast de sterke ontwikkeling 

van vaardigheden, samen kan gaan met uitstekende 

leerprestaties. 

Voor meer informatie kunt u surfen naar www.M3V.nl of u kunt 

contact opnemen met Harry Vedder: vedder@m3v.nl,  

telefoon: (026) 482 25 20.
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