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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

geschilderd en de paarse boeiborden zijn groengrijs gemaakt.
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