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Compact
onderwijsprogramma
op uitdagende kavel
Beginnen met de opgave van een nieuwe school en eindigen met een complex in te passen
stedenbouwkundig programma op een beperkt kavel. Dat overkwam RoosRos Architecten.
Het resultaat mag er straks zijn.

M

artijn van Leeuwen van RoosRos vertelt over
de nieuwbouw van het Driestar College,
vestiging Leiden: “De eerste ideeën dateren
al uit 2006. De vestiging Leiden zat in noodgebouwen en de gemeente Leiden en het Driestar College
wilden nieuwbouw. De opgave hing samen met
andere ontwikkelingen in de wijk het Houtkwartier;
het slopen van meerdere scholen, het herstructureren van de groenvoorziening en het realiseren van
woningbouw. Enkele leegstaande gebouwen zijn
gebruikt om het Driestar College tijdelijk te huisvesten. Omdat de opgave onderdeel was van een grotere
ontwikkeling hebben de plannen veel proceduretijd
gekost. Daarnaast ontstond tevens een vraag naar
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sporthuisvesting. In eerste instantie ging het om
twee gymzalen, maar gaandeweg bleek er ook behoefte aan sportruimte te zijn vanuit het sportbedrijf
voor met name zaalsporten.
Door het toegenomen programma en de complexe
planologische situatie kreeg deze opgave meer impact
dan alleen op gebouwniveau. Hierdoor is deze opgave
allereerst stedenbouwkundig van aard.”
DRUK OP PROGRAMMA
“Het resultaat van deze ontwikkelingen was dat er
behoorlijk wat druk op de beschikbare ruimte op het
kavel kwam te staan, als je rekening houdt met het
programma. De uitdaging werd dus om tot een goede

ONTWERP EN INRICHTING

stedenbouwkundige massa te komen en tegelijkertijd
meervoudig ruimtegebruik te realiseren. Dit heeft geresulteerd in een gebouw waar verschillende functies boven elkaar liggen en gestapeld zijn. Het project bestaat
uiteindelijk uit de nieuwbouw van het Driestar College,
vier gym-/sportzalen, een parkeergarage met daarop
een schoolplein, een gebouwde fietsenberging en een
sportkantine. Dit alles gerealiseerd tegen en deels ook
boven het plein van het naastgelegen Da Vinci College.
Uiteindelijk staat er straks een gebouw, waarin iedereen een eigen plek heeft en waar een goede verbinding
met de openbare ruimte is gerealiseerd, ondermeer
door de vormgeving van de buitentrappen aan een
bestaande waterpartij.”

PROJECTINFORMATIE
Project
Nieuwbouw Driestar College Leiden (VO voor
450 leerlingen, programma inclusief de vier
sportzalen in het Houtkwartier, een parkeer

EEN GEBOUW VAN CONTRASTEN
“Het is een bakstenen gebouw dat door de verschillende niveaus en verticale lijnen spanning oproept
tussen open en dicht, tussen licht en zwaar en tussen
eenvoudig versus complex. Het gebouw oogt daardoor
transparant met ritmische raampartijen. Van boven
naar beneden wordt het gebouw steeds transparanter,
waarbij het onderwijsdeel zich met een prachtige aula
op de eerste verdieping opent. In het interieur van het
sportcomplex hebben wij ervoor gekozen te werken
met een accentkleur. Geel in dit geval, omdat het mooi
contrasteert met het beton en het hout en het gebouw
een lichte, frisse en eigentijdse uitstraling geeft.”

garage, een fietsenberging en een kantine voor
BS Leiden)
Opdrachtgever
Gemeente Leiden en Driestar College
Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
Aannemer
Bouwbedrijf de Vries en Verburg, Stolwijk
BVO
Totaal 9.277 m2 (4.851 m2 school, 2.818 m2
sport, 1.609 m2 parkeren)

SLIM ONTWERP
“De fietsenberging van het Driestar College is onder
het lesgebouw gepositioneerd en de fietsenberging
van het naastgelegen Da Vinci College wordt onder
het opgetilde gedeelte van de sportaccommodatie
gerealiseerd. Het plein van het Driestar College is op
het dak van de parkeervoorziening ontworpen. Met
de verschillende bouwwerken wordt de straatwand
verzacht en een stedenbouwkundig beeld gemaakt,
dat aansluit op de kwaliteiten van de openbare ruimte.
Dit is bijvoorbeeld te zien bij de trap naar het plein,

die de koppeling vormt met de wandelzone langs de
Poelwetering. De sportzalen zullen niet alleen door de
scholen gebruikt worden voor bewegingsonderwijs,
maar ook voor zaalsporten. De amateurtak van de basketbalvereniging BS Leiden heeft deze zaal straks als
thuishonk die buiten de lestijden vrijwel volledig benut
gaat worden. De afmetingen van de zalen zijn dan ook
afgestemd op het gebruik voor basketbaltrainingen en
-wedstrijden. De zaal is geschikt voor rolstoelbasketbal. We hebben brede gangen, een ruime lift en speciale sanitaire voorzieningen in het plan opgenomen.”
OPZET SCHOOL
“De opgave van de school was het realiseren van een
school voor voortgezet onderwijs met 450 leerlingen en
een diversiteit aan onderwijsruimtes. Er is een ruimte
voor beeldende vorming, voor muziekonderwijs en een
ruimte voor praktijk en techniek. Bovenin het gebouw
zijn de theorieruimten gepositioneerd. De invulling
is verder zoveel mogelijk flexibel gehouden, zodat
je ruimten snel kunt aanpassen aan veranderende
onderwijsvragen. In de routing van al die functies is
aandacht geweest voor de overgang van buiten naar
binnen. De levendigheid zit op de eerste verdieping;
vanaf het straatniveau ga je via de trap naar de eerste
verdieping met plein en overblijfruimte. De brede tribunetrap verbindt vanuit het centrale hart de kantine
met de mediatheek. Daarnaast staan de trappenhuizen
centraal in het gebouw en accentueren de trappen
de routing in het gebouw. Ze hebben een eigen kleur,
die mooi past bij de robuuste materialen en het vele
hout. Het is ook een duurzaam gebouw met een goede
thermische schil die voor een goede isolatie zorgt met
een adequate milieubelasting en een gezond energieprogramma. We hebben een slim casco ontworpen,
afgewerkt met een tijdloze baksteengevel.”
Een uitgebreid verslag van de totstandkoming van het gebouw
en artists view vindt u op www.driestarcollege.nl/leiden. U kunt ook
surfen naar www.roosros.nl.
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