Inrichting uitbreiding
Stanislascollege
Rijswijk
Circulair en creativiteit hand-in-hand
Het Stanislascollege in Rijswijk is een school die groeit. In 2015 is de school
(onderdeel van Lucas Onderwijs) dankzij een ontwerp van Inbo getransformeerd
naar een modern en ruimtelijk gebouw. De optimalisatie en de uitbouwen bleken
na enkele jaren niet meer voldoende om de stijgende leerlingaantallen te
huisvesten. Uitbreiding van de praktijkschool werd gevonden in de plint van een
nabijgelegen wooncomplex. Inbo ontwierp de circulaire en flexibele inrichting
van deze bedrijfsruimte.
De hoge en langwerpige (bedrijfs)ruimte biedt onderdak aan twee
praktijkruimten: een winkel en een productielocatie. Ingegeven door de
stormachtige groei van het leerlingenaantal, de rauwheid van de kale
bedrijfsruimte en de gebruikersgroep, is ingezet op een flexibel inbouwpakket
met stoere grondslag. Door te kiezen voor robuuste materialen en gebruik
te maken van materiaal dat al voorhanden was, zoals pallets en bestaand
meubilair, is een circulaire inrichting ontstaan.
Vijf vrijstaande volumes - een pantry, kleedruimte, garderobe, berging en balie
- brengen de schaal van de grote bedrijfsruimte terug tot twee praktijkruimten
met menselijker proporties. Ze zijn opgebouwd uit houten stapelelementen,
een soort lego in het groot. Uniek in Nederland, maar in Oostenrijk worden hele
huizen gebouwd met deze ‘bouwstenen’. De grove blokken met een herkenbare
houtstructuur, introduceren een mix van stoer en fijnzinnigheid. Bovendien
dragen ze bij aan een aangename ruimteakoestiek. Dat de elementen flexibel
en makkelijk te veranderen zijn, heeft zich al bewezen: zo is de houten balie al
eigenhandig aangepast en bouwen de gebruikers letterlijk en figuurlijk voort op
de ingeslagen weg.
Op de vloer ligt een pvc-tegel in een clickuitvoering. Dit zorgt dat de vloer
eenvoudig demontabel is en makkelijk verplaatst kan worden. De wanden
van de bedrijfsruimte zijn bewust ‘rauw’ afgewerkt. Een mooi voorbeeld is
de wand die vanaf de entreedeur de hoofdlooproute begeleidt. Die is bezet
met patchwork van pallets uit de productievoorraad van ‘het Stanislas’,
gecombineerd met groene accenten en uitingen van de leerlingen. Aan het
eveneens onafgewerkte plafond zijn alle installaties gependeld opgehangen.
Verlichtingsarmaturen met een industriële look completeren het interieur.
Creativiteit en circulariteit gaan hand-in-hand: de afbakening tussen ons
ontwerp en de verdere inrichting door de gebruikers is niet keihard, wat we als
een compliment zien. De gebruikers hebben zich het interieur toegeëigend en
hebben ons stokje overgenomen. Het mooiste is dat ze zich ook beseffen dat de
ruimten nog tot in lengte van dagen kunnen aanpassen. Mocht het zo zijn dat
Het Stanislascollege de ruimte op termijn toch achterlaat, dan kan het volledige
interieur eenvoudig worden 'opgepakt' en elders weer worden gebruikt. Zo wordt
uitval/afval van materialen voorkomen; hét kenmerk van circulair bouwen.
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