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De transformatie en uitbreiding van basisschool De Molenwiek in de Schalkwijk in Haarlem. Het bestaande
gebouw was verouderd, met de tijd verrommeld en energetisch zeer slecht. Door te renoveren,
transformeren en uit te breiden heeft het gebouw een nieuw leven waarin licht, lucht en ruimte en een sterke
relatie met het park leidraad zijn.

Toelichting door korth tielens architecten – De Molenwiek in de Schalkwijk in Haarlem is in 1975 door Wiek Röling
ontworpen en maakt deel uit van de paviljoen-scholen die in de jaren ‘60 en ‘70 werden gebouwd. De kwaliteit van
de Molenwiek is te vinden in de ontspannen en heldere organisatie, de ligging aan het park, de brede gangen en de
prachtige aula in het hart van het gebouw.

Het gebouw is verouderd en in slechte energetische staat, het heeft geen duidelijk gezicht, de gevels hebben weinig
architectonische waarde en de aula is door een eerdere aanbouw gedegradeerd tot een inpandige ruimte.

Het bestaande gebouw is gerenoveerd en aan twee kanten met nieuwbouw uitgebreid en heeft energetisch een
enorme verbeterslag gekregen.

Aan de straat heeft het gebouw een nieuwe entree met bibliotheek gekregen. In het park is het gebouw met een
vijfkantige aanbouw rond een patio uitgebreid. Licht, doorzicht en een sterke relatie tussen binnen en buiten zijn de
leidraad voor de ingrepen. De trapeziumvormige lokalen hebben hoge ramen en een zo breed mogelijke gevel
richting het park, om de natuur zoveel mogelijk te voelen in het gebouw. Doodlopende routes lopen nu door zodat
het mogelijk is ‘achtjes’ te lopen rond de twee patio’s, die op de centrale as liggen, met de aula in het midden.

De nieuwbouw is gemetseld in groengrijs en lichtgrijs beige stenen met bronzen kozijnen. De nieuwe entrees zijn
gemetseld in geglazuurde mocca kleurige stenen. De bestaande gevels zijn licht gekeimd, de kozijnen zijn
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geschilderd en de paarse boeiborden zijn groengrijs gemaakt.
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Ontwerp en realisatie

Adres Betuwelaan 2

Plaats Haarlem

Projecttitel Basisschool De Molenwiek, Haarlem

Projectarchitect(en) Mike Korth , Gus Tielens

Medewerkers Wieshant Manna, Luuc Sonke, Raphael Naef,
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Sharon Sportel, Sarah Frikech

Adviseur constructie Strackee Bouwadviesbureau BV, Amsterdam

Adviseur installaties Halmos BV adviseurs, Den Haag

Adviseur akoestiek Sijperda Hardy adviesbureau, IJlst

Adviseur bouwfysica Sijperda Hardy adviesbureau, IJlst

Adviseur brandveiligheid Sijperda Hardy adviesbureau, IJlst

Aannemer Kernbouw Groep BV

Interieurarchitect korth tielens architecten

Bouwmanagement Res Smit, Amsterdam

Bruto vloeroppervlakte (m2) 2854

Netto vloeroppervlakte (m2) 2300

Bruto inhoud 12000

Programma 2854m2 BVO, Openbare Basisschool, naschoolse
kinderopvang, voorschoolse kinderopvang,

Voorlopig ontwerp 2016

Definitief ontwerp 2017

Aanvang bouw 2018

Oplevering 08 2019

Bouwsom inclusief installaties (€) 2300000

Opdrachtgever Stichting Spaarnesant

Ontwerpbureau korth tielens architecten

Eerste publicatie door Marieke Giele op 4 sep 2019

Laatste update 10 sep 2019

https://www.dearchitect.nl/auteurs/marieke-giele
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuOBe9K8QOdYCyxvjhrl54jF2TWtbbwQ5jW82dW94os4laBrDlMUNQeUgnwzd1mG4og4fuQa8MpKlMs1ZWjuiW2lbu3uTab-GknB7FaWKyv5uMRHpc3tSqY0YyXVe4P7yT2-fyXHK--3Y3hZC5W77iHztcmcdLPUBh4iRCP9yvVqdQcoP7wGaaht5QRPQJtFriS-yXdeQdfHnEO_20k17GVYQP6wv8Di7gGVUZUdnGc8dyOdShYqjn6S4ixH2U38cISHmGClMfGYBT_9Q9f8SNUP9Q&sai=AMfl-YTSJGVRaWsKiML_GzTbJvKgq2h-SY7YVh8h0Q1ihVXLKs7n3Zyac5t9yTtxaBwKZ7r5kSb8-eDmA3KXY5iDbudAoU506c6JB9gRlQ4ljM4-gOZUKXa-HiWAKS9bLe4w3AmL&sig=Cg0ArKJSzNDwomyKOdHz&adurl=https://www.omgevingindepraktijk.nl/proefabonnement/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y


Vakmedianet. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Algemene Voorwaarden en Privacy en Cookie beleid

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer infor
matie over het gebruik van cookies

http://www.vakmedianet.nl/
https://www.vakmedianet.nl/algemene-voorwaarden
https://www.vakmedianet.nl/privacy-cookie-statement
http://www.vakmedianet.nl/privacy-cookie-statement

