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Vossius Gymnasium vroeg om gymzalen en
kreeg er een schoolplein bij
label: Architectuur
Voor het Vossius Gymnasium in Amsterdam was het duidelijk: er moesten nieuwe gymzalen komen.
Marlies Rohmer zag haar kans schoon. Ze zette de opgave naar haar hand en voorzag de school niet
alleen van een ondergronds sportcomplex, maar ook van een aantrekkelijk plein.
Tekst Marieke Giele
Budgetten voor de scholenbouw zijn karig. Als architect moet je daarom slim omgaan met de beschikbare
middelen. Dat is ook wat Marlies Rohmer deed bij de transformatie van het Vossius Gymnasium in Amsterdam.
Vanuit de school kwam de vraag naar twee nieuwe sportzalen. Deze zijn door Rohmer negen meter diep onder de
grond gelegd. En als je toch bezig bent met zo’n grote kelder, dan kan je maar beter ook een mooi dak ontwerpen
natuurlijk. Met als resultaat een aantrekkelijk plein, zowel voor de leerlingen als voor de buurt.

Transformatie Vossius Gymnasium Amsterdam

Van fietsenchaos naar aantrekkelijk schoolplein
Het is opvallend dat juist het schoolplein nu zo grondig is aangepakt. Dat was immers niet de uitvraag die er lag
vanuit het Vossius Gymnasium, maar er was eigenlijk wel behoefte aan. Tot voor kort was dit plein vooral de
achterkant van de school en stond het er vol met fietsen. Niet erg aantrekkelijk om in de pauze even te gaan
zitten.
Door de bestaande fietsenkelder opnieuw in te delen en te voorzien van een extra ingang, wist Rohmer het plein
vrij te spelen. En met de aanleg van de ondergrondse gymzalen ging het plein toch al op de schop. Dat bood
mogelijkheden voor een nieuwe inrichting.

Gymzalen als basis
Hoewel op het eerste gezicht onzichtbaar, zijn het wel degelijk de nieuwe gymzalen die de inrichting van het plein
bepalen. Drie daklichten op een rij fungeren als lage scheidende elementen. De schoorsteen voor luchtafvoer met
daarbovenop een stenen vos vormt een herkenningspunt in het geheel. Als een uitnodiging naar de kinderen in de
buurt om hier te komen spelen.
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Meest in het oog springend is de serre die op de begane grond tegen de bestaande gevel van de school is gezet.
Hier is onder andere de entree naar de gymzalen en een nieuwe studieruimte in ondergebracht. De vloer is
opgetild, zodat deze gelijkloopt met de gehele begane grond van de school. Tegelijkertijd bood dat de
mogelijkheid om alle benodigde installaties voor de gymzalen er onder weg te stoppen.

Brutaal en bescheiden
Rohmer speelt in de uitvoering met materialen. Waar een serre en daklichten normaal heel transparant zijn,
gebruikt zij juist een grijzige baksteen waarvan de kleur aansluit bij de antracieten daken van de school en

tegenoverliggende woningen. Leuk detail zijn de kleurrijke stenen met vossen die door de leerlingen zelf zijn
gekleid. Rondom de daklichten lopen bankjes die opvallend genoeg van stalen looproosters zijn gemaakt. Het
heeft iets brutaals en tegelijkertijd blijft de nieuwbouw zich bescheiden opstellen ten opzichte van het
monumentale schoolgebouw.
Ook de groenvoorzieningen zijn geïntegreerd in het ontwerp. Zo is de serre voorzien van plantenbakken en is er
tegen het monumentale hek aan de straat een lange metselwerk bak geplaatst. Enige minpunt is dat de
oorspronkelijke volgroeide bomen het veld hebben moeten ruimen gedurende de bouw. In plaats daarvan is er nu
een rij met nieuwe bomen geplant.
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Rustig beeld
En hoe staat het dan eigenlijk met de gymzalen waar alles mee begon? Die zijn gewoon goed ontworpen. Met
indirect daglicht van bovenaf en prachtige kindertekeningen in de gangen ernaartoe. Rohmer zelf is alleen niet zo
te spreken over de blauwe vloer, waarvan de kleur zonder overleg is uitgekozen door de gymleraar. Die had van
hout moeten zijn, zodat samen met de houten wanden een rustig beeld zou ontstaan.
Desondanks blijft het een prettige ruimte. Door de lichte kleuren en daklichten vergeet je zelfs dat deze zalen
negen meter onder de grond liggen. Nu nog wachten tot de scholieren van het Vossius Gymnasium er ook weer
mogen sporten.
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