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in Berkel en Rodenrijs
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Voor vmbo Berkroden is in de uitbreidingswijk Westpolder-Bolwerk in Berkel en
Rodenrijs een nieuwe school, buitenschoolse opvang en huisvesting voor het stafbureau
voor de scholengemeenschap Melanchthon gerealiseerd. De school is opgezet op basis
van leerdomeinen. Daarbij zijn per schooljaar theorielokalen geclusterd rond een
multifunctioneel leerplein. De meer praktijkgerichte vakken hebben een plek in het
cluster intersectorale bovenbouw (Techniek, Grafimedia, Zorg & Welzijn en Jong
Ondernemen). Daarnaast is er een cluster voor Sciences / Mens & Natuur en een cluster
voor Kunst & Cultuur.
De school biedt huisvesting aan 700 leerlingen. Het stafbureau bevindt zich op de
2e verdieping. De nieuwbouw is gerealiseerd op een eiland, grenzend aan de
Oudelandselaan en de N471. De school heeft een open karakter en - gelijk aan de rest
van de uitbreidingswijk - een jaren dertig uitstraling.

Oostelbos Van den Berg heeft het projectmanagement verzorgd en heeft het project tot
de oplevering en nazorg begeleid.

Opdrachtgever Stichting Melanchthon
Plaats Rotterdam

Type opdracht Projectmanagement, huisvestingsadvies 
en directievoering

Locatie uitvoering werk Westpolder-Bolwerk in Berkel en Rodenrijs 
(gemeente Lansingerland)

Omvang project (bvo) 7.000 m² 
Oplevering September 2016

Bouwmanagement Oostelbos Van den Berg in Reeuwijk
Architect Architectenduet (010 architecten en 

Spring Architecten in Rotterdam)
Constructeur Ingenieursbureau SmitWesterman in Gouda
E- & W-adviseur De Blaay - Van den Bogaard in Rotterdam

Uitvoerende partijen Bouwbedrijf Boot in Breda
Van Dijnsen Installatiewerken in Breda

Toelichting opdrachtgever
Melanchthon is een brede scholengemeenschap voor christelijk voortgezet onderwijs met
acht vestigingen in Rotterdam, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk.
Bestuurlijk valt Melanchthon onder de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
in Rotterdam en omgeving.

Toelichting projectorganisatie
De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, een ontwerpteam en een projectteam
(technische uitwerking). De architect, constructeur, installatieadviseur en overige
adviseurs zijn door de school zelf gecontracteerd. Het werk is Europees aanbesteed.

Eisen t.a.v. Frisse Scholen
Het schoolgebouw voldoet voor wat betreft de luchtkwaliteit aan de hoogste eisen Frisse
Scholen klasse B. Voor alle overige onderdelen wordt minimaal voldaan aan Frisse
Scholen klasse C.

Projectmanager ing. F. (Frans) Bouter


