
Het team van abcnova is vanaf de haalbaar-

heid betrokken bij de ontwikkeling van de 

boulevard. Schooldomein spreekt met Jeroen 

Oomens, Vincent Min en Dennis Tonningen over 

het project: “We zijn al heel wat jaren betrokken bij 

de ontwikkeling, waarbij het laatste gebouw van het 

Briant College in september vorig jaar is opgeleverd. 

We zijn gestart met een integrale haalbaarheids-

studie naar de huisvesting van Speciaal Onderwijs in 

Arnhem. Reden was het niet doorgaan van een ge-

combineerde schoolontwikkeling in de Schuytgraaf 

(Arnhem Zuid). Hierbij is ook gekeken naar de (her)

huisvesting van andere locaties van de Onderwijs-

specialisten. Daarbij is gerekend aan verschillende 

scenario’s en combinaties. Waaronder het huidige 

scenario, maar ook scenario’s met geïntegreerde 

nieuwbouw. Uiteindelijk is het een boulevard op een 

bestaande Briant-locatie in Presikhaaf geworden 

met drie afzonderlijke gebouwen en een prachtig en 

uitnodigend buiten terrein, waar een echt speel- en 

spelgebied is gecreëerd. Naast het onderzoek naar 

de beste locatie hebben we ook financieel gerekend 

aan de ontwikkeling, om een zo slim mogelijke 

 business case voor de opdrachtgever te maken. In 

dat traject hebben we intensief overleg gevoerd 

met de verschillende stakeholders. Het was een 

 complexe opgave, ook omdat het om een gebieds-

ontwikkeling ging met een bijzondere stedenbouw-

kundige inpassing en daarmee uitstraling. 

KRITISCHE SPARRINGPARTNER
Vincent vult aan: “De renovatie en uitbreiding van het 

laatste project, het Briant College, hebben we in een 

bouwteam georganiseerd. In de aanbesteding heb-

ben partijen goed meegedacht. De architect zat gelijk 

met ons aan tafel en we kenden Theo (Kupers) al van 

eerdere projecten. Samen met de aannemer Marku 

Bouw hebben we ervoor gezorgd 

dat we binnen de mogelijk heden 

het maximale resultaat hebben 

behaald: Een haalbaar project, 

zonder in te boeten op kwaliteit.” 

Dennis knikt: “In het programma 

van eisen hebben wij rekening 

gehouden met het positioneren 

van de onderwijsfuncties in het 

bestaande gebouw en nieuw-

bouw. Hierin spelen de tech-

nische mogelijk heden van de 

bestaande bouw een belangrijke 

rol. Het moet geschikt zijn en op 

elkaar aansluiten. Met name de 

combinatie van het bestaande deel van het gebouw 

met de nieuwe uitbreiding is goed gelukt. Bijzonder in 

deze VSO-school is dat het kooklokaal en de brasserie 

aan de buitenkant liggen, zodat vanuit de omgeving 

goed zichtbaar is wat er in de school gebeurt. Terug-

kijkend hebben wij in deze opgave, met een gebouw 

dat voor een groot deel in gebruik bleef voor onderwijs 

en zeker in een tijd van lockdowns en veranderende 

maatregelen, zeer flexibel moeten handelen. Al met 

al hebben wij met betrokken partijen een knappe 

prestatie geleverd.” Jeroen tenslotte: “Het was echt 

een bijzondere teamprestatie, waarbij we als kriti-

sche  sparringpartner goed met alle partijen hebben 

samengewerkt. Dan praat je over Marieke Hansma die 

namens de gemeente Arnhem aan tafel zat, de mensen 

van het Sportbedrijf Arnhem en natuurlijk Jolina 

Branderhorst namens de Onderwijsspecialisten. Het 

was een gedeeld opdrachtgeverschap waarbij iedereen 

bereid was om over de eigen schaduw heen te stappen. 

We kijken er met veel plezier en vooral trots op terug.”

Kijk voor meer informatie op www.abcnova.nl. 

abcnova begeleidde opdrachtgever De Onderwijsspecialisten en de gemeente Arnhem in de 
voorbereiding en het projectmanagement van de onderwijsboulevard in Arnhem.  Het ensemble van 
drie gebouwen verbindt niet alleen de verschillende onderwijs- en leerbehoeften van de leerlingen, 
maar vormt ook een unieke verbinding met de omgeving.
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“De renovatie en gedeelte-
lijke nieuwbouw van het 
Briant College hebben een 
geslaagde revitalisatie 
opgeleverd, waarbij de 
onderwijs kundige functio-
naliteit net zo belangrijk 
was als de aandacht voor 
duurzaamheid, ventilatie 
en exploitatie gerichte 
inves teringen. Een mooi 
voorbeeld van herge-
bruik van een bestaande 
VO-locatie, waarbij door 
slimme inzet van middelen 
van de  gemeente Arnhem 
en de eigen bijdrage van 
De Onderwijs specialisten 
een optimaal resultaat is 
behaald.”  
Jolina Branderhorst,  
Hoofd Facilitair Beheer  
De Onderwijs specialisten

vlnr Jeroen Oomens, Dennis Tonningen en Vincent Min


