
“Een schoolgebouw voor de kinderen 

van Centrumeiland, waar gezamenlijk 

gebruik gemaakt gaat worden van de 

17-klassige basisschool, kinderopvang en gym-

faciliteiten”, zoals de bouwheer Stichting Samen 

tussen Amstel en IJ (STAIJ) het samenvat. Maar hoe 

realiseer je met beperkte middelen binnen deze 

hoog stedelijke ontwikkeling in Amsterdam, met 

meerdere gebruikers en meerdere opdrachtgevers, 

zoals STAIJ, Vastgoed Amsterdam en Humankind, 

een kindcentrum dat past in de omgeving en waar 

zo goed mogelijk met de beperkt beschikbare 

ruimte wordt omgegaan? Door samen te werken 

zijn partijen tot een gedragen ontwerp gekomen 

op een perceel tussen drie andere gebouwen. Het 

levert een plek op, waar veel aandacht is voor zo-

wel het kind als de omgeving. Je hebt er niet alleen 

te maken met verschillende gebruikersgroepen, 

zoals Humankind en de nieuwe school, maar ook 

met de markt en de verschillende afdelingen van 

de  gemeente Amsterdam, die verantwoordelijk 

zijn voor het inrichten van het openbaar gebied, 

de uitgifte van de grond en de financiering van de 

nieuwbouw. Terecht worden er hoge eisen gesteld 

aan het gebouw en aan de bouwactiviteiten. 

IN KAART BRENGEN
”We hebben vanaf het eerste moment aandacht 

gehad voor de eigenschappen van de beschikbaar 

gestelde kavel, de stedenbouwkundige randvoor-

waarden en de impact ervan op haalbaarheid. Zelfs 

voordat BDG-architecten geselecteerd was, hebben 

we door een stedenbouwkundig bureau en met 

ondersteuning van abcnova de mogelijkheden en 

onmogelijkheden in kaart laten brengen. Hierdoor 

hebben we vanaf het begin kunnen sturen op reële 

ruimtelijke, technische, financiële uitgangspunten 

en reële verwachtingen. Dat we dit jaar gestart zijn 

met de bouw voelt echt als een teamprestatie! Ik 

ben trots op het resultaat, want wat een prachtplek 

op dito locatie zijn we aan het creëren”, aldus Bas 

Lacroix van STAIJ, bouwheer van MKC de Schatkaart.

DE KRACHT VAN EEN GOEDE SAMENWERKING 
Vincent Deuning en Christophe Aprahamian, partner 

en projectmanager bij abcnova, zijn vanaf de start 

ontwerpfase betrokken bij het project en onder-

schrijven de waarde van de prettige en transparante 
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samenwerking. “Goed samenwerken is altijd een suc-

cesfactor en dat is hier met de vele stakeholders en de 

verschillende wensen nog belangrijker. De ruimte-

lijke wensen van de gemeente Amsterdam, de wens 

voor een eigen buitenruimte met onderwijsfunctie 

omdat een eigen schoolplein ontbreekt en aanvul-

lende ambities op gebied van duurzaamheid maken 

het een uitdagend project. Daarnaast is het financieel 

kader door de normbudgetten bepaald. Iedereen 

heeft elkaar dus nodig om een MKC te realiseren waar 

iedereen achterstaat. We hebben samen gebouwd 

aan een projectomgeving waarin we ambities hebben 

weten samen te brengen. Door deze samenwerking 

konden we adequaat handelen en zo altijd de juiste 

balans aanbrengen in de belangen van alle betrokke-

nen. Want uiteindelijk heb je met z’n allen één doel 

en dat is een prettige en gezonde omgeving voor de 

kinderen, ouders en medewerkers te creëren.”

GEDRAGEN PLAN
Vincent vervolgt: “Op basis van de stedenbouwkun-

dige studie voor de start van het ontwerp zijn de aan-

vullende en soms tegenstrijdige eisen als gevolg van 

de kavel in beeld gebracht met duiding van kosten. 

Er is helder vastgelegd welke partijen verantwoorde-

lijk waren voor de aanvullende randvoorwaarden. 

Gedurende het ontwerptraject is die analyse continu 

geactualiseerd en met de betreffende partijen zijn 

passende oplossingen onderzocht en vastgelegd. 

Gezamenlijk hebben we dat continu in de stuur-

groep bewaakt en samen de verstandige keuzes 

gemaakt. Door vanaf het begin ook de achterban, 

de interne beslissers, goed mee te nemen, zijn we in 

staat gebleken om de omgevingsvergunning tijdig 

te verkrijgen, een reëel aanbestedingsbudget vast te 

stellen en hebben we vroegtijdig beheersmaatregelen 

kunnen vaststellen in geval van een tegenvallende 

aanbesteding. Hierdoor is het gelukt om in de huidige 

markt de aanbesteding succesvol af te ronden; door 

het realiseren van gedragen optimalisaties en snelle 

besluitvorming waarmee het aanbestedingsbudget 

verantwoord verruimd kon worden.”

VERTROUWEN 
Bij deze manier van samenwerken speelt vertrouwen 

een belangrijke rol, zo ziet ook Jan Pool, account-

manager Onderwijshuisvesting van de gemeente 

Amsterdam: “Juist op de spannende momenten bleek 

op dit project de enorme betrokkenheid van alle 

 partijen. Zowel vanuit Vastgoed, Grondzaken, vanuit 

Onderwijshuisvesting als vanuit de bouwheer met 

haar adviseurs is hard gewerkt om ontwerp en finan-

ciële kaders in balans te brengen en goed te onder-

bouwen. Hierdoor heeft de gemeente tijdig kunnen 

besluiten om extra middelen voor duurzaamheid en 

extra stedenbouwkundige kwaliteiten in te zetten.” 

HET ONTWERP 
Het ontwerp maakt optimaal gebruik van de be-

schikbare oppervlakte door verschillende functies 

goed doordacht te stapelen. De gymzaal ligt op 

de bovenste verdieping en in de kelder wordt een 

fietsenstalling gerealiseerd. De hoogteverschillen 

van de kavel met aangrenzende terreinen zijn door 

BDG-architecten opgelost door een splitlevel gebouw 

te ontwerpen. In het atrium van het gebouw vertalen 

de hoogteverschillen zich naar prettige open ruimten 

waar kinderen kunnen ontmoeten en spelen. Op 

de verdieping is een grote daktuin vormgegeven, 

waar kinderen kunnen leren over de natuur. Door 

de grote en vele ramen, vanwaar je uitzicht hebt op 

de bomencarré, komt er veel daglicht het gebouw 

binnen. Veel ruimtes zijn open, waardoor het gevoel 

van vrijheid en speelsheid overheerst. 

Kijk voor meer informatie op www.abcnova.nl. 
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