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Extra bijlage

Strak naast rond in
ontwerp nieuw
Graafschap College

Wennen aan licht en volop ruimte
De nieuwste vestiging van het Graafschap College doet meteen ruimtelijk aan. Dankzij de hoogte en het vele toestromende licht en de strakke
vormgeving aan de Maria Montessoristraat. Aan de zijde van de Energieweg, intrigeert het schoolgebouw meer, dankzij het welvende gras- en sedumdak.
Doetinchem heeft er een karakteristiek nieuw schoolgebouw bij. De klasse doet niet onder voor het niveau van ‘buurman’ Metzo College (door
Erick van Egeraat) of het waterschapskantoor (Maas Architecten), iets verderop. Integendeel.
Na een veel te lang verblijf in de hokkerige, houten noodgebouwen aan
het naastgelegen Zaagmolenpad is het even wennen voor zowel leerlingen als docenten. Omdat het leren en lesgeven nu zoveel plezieriger is,
maar ook omdat veel deelopleidingen voor het eerst onder één dak zijn
samengebracht. De schaal is groter geworden.
Nog voor binnenkomst trekken de studenten in de hoge praktijkruimtes
achter glas de aandacht. Eenmaal over de drempel staat de bezoeker meteen op het belangrijkste kruispunt van de nieuwbouw. In een rechte lijn
links- of rechtsaf, of met de trap omhoog: elke bestemming is makkelijk
te vinden.
De architecten hebben eerst goed gekeken naar het Metzo College. ,,Op
die afgestompte piramide, een sterke oervorm en een ongenaakbaar gebouw, moet ons ontwerp reageren”, vertelt Dorte Kristensen van Atelier
Pro. Samen met Lisette Plouvier tekende zij de nieuwbouw voor
mbo-leerlingen. ,,We willen altijd een goed gebouw maken, maar ook
een goede samenhang met de omgeving. Om het Metzo vouwt zich een
grasheuvel. Dat hebben we verder doorgetrokken. Onze nieuwbouw
duwt de grond en het gras van het landschap eigenlijk omhoog. In de bolling die ontstond, hebben we knippen gemaakt om het licht toe te kunnen laten en verschillende ruimtes te maken. De rechte wanden sluiten
aan op de woonwijk.”

Rust en ruimte nodigen op de eerste verdieping uit tot concentratie of een
blik naar buiten.

De centrale hal, de ruggengraat van de nieuwe school.

De ingang van het restaurant (links). Drie keer per week bedienen studenten van de horeca-opleiding
hun gasten. Daarnaast de keuken. Op de achtergrond domineert het Metzo College.

Centrale hal als ruggengraat voor nieuwbouw

‘Expressiever dan sommige andere ontwerpen’

Als een ruggengraat loopt de centrale hal over
de lengterichting van het schoolgebouw. Parallel
aan de Maria Montessoristraat verbindt de hoge
ruimte alle functies met elkaar, zoals de lokalen,
de aula en de teamruimtes.
Aan de wijkzijde, aan beide zijden van de hoofdingang, is via de grote ramen makkelijk te zien
hoe onze toekomstige bakkers, koks, gastheren
en - vrouwen of haarverzorgers hun vak leren.
Hun aanwezigheid en bedrijvigheid drukt een
stevig stempel op de school.
De meer op theorie gerichte lokalen liggen dieper onder het welvende grasdak. De patio’s
naast de lokalen zorgen voor licht en maken een
blik naar buiten mogelijk.

,,Expressiever dan sommige andere ontwerpen
van Atelier Pro.’’ Zo typeert architecte Kristensen de vorm van het nieuwste Doetinchemse
schoolgebouw. ,,Het Graafschap College is zo geworden omdat het op deze plek zo moest zijn.
We reageren op onze omgeving en het contact
met opdrachtgever. Het nieuwe gemeentehuis
van Bronckhorst werd daarom juist ingetogen.’’
Een gebouw moet vooral goed zijn. Dat het
mooi moet zijn en iets om trots op te zijn,
spreekt voor Kristensen vanzelf. ,,Maar of een gebouw mooi is, is een kwestie van persoonlijke
smaak.”
De gebruikers blijken het ontwerp in de praktijk
goed aan te voelen. Kristensen: ,,Het gebouw is

Eigenlijk is het nieuwe schoolgebouw opgebouwd uit een reeks grote ‘hallen’. Elke hal is
zelfdragend, zodat deze flexibel indeelbaar is. In
de toekomst kan het pand dus makkelijk op veranderingen in het onderwijs worden aangepast.
Het is een vorm van verstandig en duurzaam
bouwen: als er in de toekomst minder ingrepen
in het gebouw nodig zijn, is dat uiteindelijk
goedkoper en wordt er ook minder een beroep
gedaan op onze schaarse grondstoffen.
Ook goed voor milieu en omgeving is het groene dak. De laag aarde zorgt voor extra isolatie en
vertraagt bovendien de afstroom van regenwater. Daarmee wordt tijdens hevige buien een
overbelasting van het rioolsysteem voorkomen.

al een paar maanden in gebruik en het valt me
op dat alles er pico bello bij staat. Er staat geen
prullenbak, potplant of kast verkeerd in een
gang. Het Graafschap College gaat liefdevol om
met het gebouw. Als dat gebeurt, is dat een cadeau.”
De grote computerruimte blijkt een van de plekken waar leerlingen elkaar automatisch ontmoeten, net als in de aula. De lange centrale hal verveelt geen moment. Al wandelend passeer je tal
van doorkijkjes naar binnen en buiten. Zeker op
de eerste verdieping valt aan weidse vergezichten niet te ontkomen. Nog even is er zicht op
noodgebouwen waar de meeste opleidingen tot
de zomer waren gehuisvest.

Het zicht vanaf de Energieweg. Het landschap is ‘opgetild’. Het gras gaat over in sedum, een robuuste vetplant die vaak op groendaken is te vinden.

Zeven opleidingen onder een dak
Aan de Maria Montessoristraat in Doetinchem ontvangen 850
mbo-leerlingen van de sector Economie en Dienstverlening van het
Graafschap College onderwijs in de volgende opleidingen:
- Brood en banket
- Facilitaire dienstverlening
- Haarverzorging
- Schoonheidsverzorging
- Horeca
- Toerisme
- Recreatie

De aula is de ontmoetingsplek voor de 850 leerlingen. Het licht stroomt van alle kanten binnen. Zachte
ziteenheden zorgen voor kleur naast de houten tafels en bankjes.

Meer weten? Kijk op www. graafschapcollege.nl. Op de website is ook veel meer
te vinden over de andere vestigingen en opleidingen van het Graafschap College,
de open dagen en het Open Huis op 6 november.

De computergebruikers ‘zweven’ boven de aula. Dankzij het vele glas rondom hebben de studenten
ruim uitzicht over de omgeving.

