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Binnenwereld van 
verschillen
Brede school Forum ’t Zand in Leidsche Rijn 
door Venhoeven CS

De nietsvermoedende bezoeker van de Leidse Rijn zal het zilvergrijze 
langgerekte gebouw van de Forum ’t Zand midden op een schapenweide niet 
gauw thuis kunnen brengen. In deze omgeving van rijenhuizen is het gebouw 
een vreemdeling. Architect Ton Venhoeven vergelijkt zijn ontwerp met een 
ruimteschip of een supertanker, een futuristische Ark van Noach, die op een 
weiland in het midden van Nederland is neergestreken. Dat ’t Zand een school 
is, en nog wel een brede school, is niet a�eesbaar, noch in de vorm van het 
bouwvolume noch in de architectonische expressie.   Christoph Grafe  Foto’s Jeroen Musch    
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In de moderne scholenbouw van na 1945 ontbreken de 
monumentale elementen waarmee de maatschappelijke 
rol van opvoeding en de onderliggende waarden in de 
negentiende eeuw werden aangeduid. Wat bleef was een 
uitdrukking van herhaling en verbijzondering en van de 
tegenstelling tussen klaslokalen en gemeenschappelijke 
ruimtes. De nieuwe concepten voor de Montessorischolen 
van Herman Hertzberger uit de jaren zeventig en tachtig zet-
ten deze ontwerpsystematiek voort en lokaliseren het infor-
mele voornamelijk buiten de klaslokalen die als serie van her-
haalbare bouwstenen rondom het collectieve terrein worden 
gerangschikt. 
In het ontwerp van VenhoevenCS  voor brede school Forum 
’t Zand wordt deze tegenstelling ze er succesvol ondermijnd. 
Aan de buitenkant is niet te zien dat het hier gaat om twee 
gebouwdelen met lokalen en een drietal grotere ruimtes 
ertussen. Binnen wordt dit weliswaar duidelijk, maar tegelijk 
onmiddellijk gerelativeerd: er zijn in het hele gebouw niet 
twee dezelfde lokalen, alleen een niet-telbaar aantal ruimtes 
van ongeveer dezelfde grootte en met vergelijkbare eigen-
schappen.
De organisatie is rationeel. De twee scholen, een openbare 
basisschool en een Montessorischool, zijn beide opgezet 
langs verbrede gangen waar ook kleine informele groepen 
kunnen verblijven. De instellingen zijn verbonden door een 
middendeel met daarin een gymzaal en aula die door beide 
scholen worden gebruikt. Het toegevoegde openbare pro-
gramma is een ruimte die als hortus wordt aangeduid en op 
termijn een wintertuin moet worden. Daarnaast is er een café 

en kinderopvang. De maat van de gymzaal is verantwoordelijk 
voor het feit dat het gebouw in het midden dik en aan de uit-
einden dun is. Tot zover kenmerkt het ontwerp zich door een 
haast laconieke rationaliteit. 
Bij binnenkomst worden dergelijke analyses echter irrelevant. 
In het interieur slaat de onleesbaarheid om en maakt plaats 
voor een oneindige sequentie van ruimtes, van nissen en hol-
tes tot grote hallen en passages. Dit zou kunnen leiden tot 
een con�guratie van amorfe ruimtes, maar Venhoeven weet 
de balans te houden tussen momenten waarin een lezing van 
een herkenbare categorie mogelijk is en het weer afbreken 
van zo’n interpretatie. De klaslokalen zijn vormgegeven als 
variaties op een thema; uitzicht, gevelindeling, positionering 
en constructieve elementen maken dat elk lokaal onuitwissel-
baar is, maar ook deel van een uitgebreide catalogus. 
Het gebouw is een microkosmos, een binnenwereld van ver-
schillen. De implicatie is dat de kinderen tijdens hun verblijf, 
of opsluiting, worden uitgedaagd om spelenderwijs en letter-
lijk hun grenzen te verkennen. De opvoedmachine wordt een 
laboratorium, waar regels en grenzen impliciet zijn maar ook 
meervoudig interpreteerbaar. 
Venhoeven zelf benadrukt het feit dat de lokalen er niet uit-
zien als lokalen, maar dat ‘ze in een mammoettanker een 
plekje hebben schoongeveegd en wat meubilair hebben 
neergezet’1. Inderdaad roept de behandeling van materiaal en 
kleur nauwelijks associaties op met de geijkte beelden van 
een klaslokaal; het beton is onbehandeld gelaten en tussen-
wanden zijn eenvoudig wit geschilderd. Alleen op speci�eke 
plekken door het gebouw heen wordt uitgesproken kleur 

1  Beide koppen kragen uit. 

Dit vergroot de afstand tot het 

maaiveld. De ongrijpbaarheid 

van het object wordt vergroot 

door de toepassing van geper-

foreerde gevelbekleding.

2  Temidden van een aantal 

oude schoorstenen ligt het 

schoolgebouw als een reptiel 

in de zon.  

3  Situatie. De brede school is 

een ‘Fremdkörper’ in de 

parkachtige omgeving van de 

Utrechtse Vinex-wijk Leidsche 

Rijn.
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  1 entree Montessorischool

  2 speellokaal Montessorischool

  3  groepsruimte kinderdag-

verblijf 1

  4 speelzaal kinderdagverblijf 1

  5 naschoolse opvang

  6 entree kinderdagverblijf 1

  7 hortus

  8 vrijetijdscentrum

  9 gymzaal

10 toestelberging

11  groepsruimte kinderdag-

verblijf 2

12 speelzaal kinderdagverblijf 2

13  entree gymzaal en openbare 

school

14 speellokaal

15 entree kinderdagverblijf 2

16 openbare school

17 lerarenkamer

18 kleedkamers gymzaal

19 aula

20 Montessorischool

21 lerarenkamer

22 speelplein

23 buitenschoolse opvang

1  De buitenschoolse opvang biedt via grote ramen zicht op de hortus. 

2  Blik vanuit de aula op de gymzaal.
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gebruikt: in een corridor wordt de gebruiker ineens omhuld 
door geel, toiletten zijn vormgegeven als een hol in krachtig 
rood. Overal elders is het gebouw monochroom en deze 
beperking blijkt zeer functioneel in een school waar immers 
voortdurend allerlei beelden worden geproduceerd. (Een 
week voor Sinterklaas, bijvoorbeeld, werd het gebouw een 
verzameling van rode en oranje efemere objecten.) 
Het voorstel voor een hortus in het midden van het gebouw 
was een antwoord op de ambitie om de school te combine-
ren met een publiek programma. Dat deze weliswaar is 
gebouwd, terwijl na oplevering geen budget aanwezig is voor 
de beplanting, verduidelijkt een van de problemen van het 
brede school-concept. De afzonderlijke budgetten van de 
scholen laten volgens hun directeuren niet toe dat geld bui-
ten de eigen instelling wordt besteed. Vooralsnog moeten 

de gebruikers van ’t Zand wachten op de realisering van de 
hortus als binnentuin. Hun gebouw, dat de directeur van de 
openbare school prijst als ‘puntgaaf opgeleverd’, biedt een 
kader dat duurzaam genoeg is. De rijkdom aan ruimtelijke 
condities laat de tegenstelling tussen collectieve en afgezon-
derde ruimtes, tussen gemeenschappelijk en intiem, verva-
gen. In plaats daarvan ervaart men de school als een onpeil-
bare totaliteit waarin de typologie van de onderwijsmachine 
oplost tot een alomvattende binnenwereld van verschillen.

1  Mechthild Stuhlmacher, ‘Scholen met karakter. Gesprekken 
over actuele schoolarchitectuur in Nederland’, Oase nr. 72  
(verschijnt in voorjaar 2007).
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Brede school Forum ’t Zand, Leidsche Rijn, Utrecht
Opdrachtgever  Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 
Gemeente Utrecht, Utrecht
Ontwerp  VenhoevenCS  Architecten, Amsterdam
Projectarchitect  Ton Venhoeven
Projectleider  Erwin Hilbrands
Medewerkers  Peterine Arts, Erik de Vries, Cécilia Gross, 
Kees Plomp
Adviseur constructie  Aronsohn raadgevend ingenieurs, 
Rotterdam
Adviseur installaties  Halmos, Den Haag,
Adviseur akoestiek  LBP , Nieuwegein
Aannemer  Van der Linden,  Sint Michielsgestel
Interieurarchitect VenhoevenCS  Architecten, Amsterdam
Landschapsarchitect  OKRA  landschapsarchitecten, Utrecht
Beeldend kunstenaar  Ingo Vetter en Annette Weisser, Berlijn
Bruto vloeroppervlakte  7352 m 2

Netto vloeroppervlakte 6727 m 2

Bruto inhoud  31.862 m 3

Programma  openbare school (16 klassen), Montessorischool 
(10 klassen), 2 kinderdagverblijven en naschoolse opvang, 
vrijetijdscentrum, sportzaal en hortus
Datum voorlopig ontwerp september 2001
Datum de�nitief ontwerp november 2002
Aanvang bouw  september 2003
Oplevering  december 2005
Bouwsom inclusief installaties  € 7.917.000 excl btw 
Bouwsom exclusief installaties  € 6.532.985 excl btw
Bouwsom inclusief installaties  € 9.421.230 incl btw
Bouwsom exclusief installaties  € 7.774.252 incl btw

1  De gang van de Montessorischool grenst aan een vide.

2  De hal van de openbare basisschool is op de bovenste verdieping voorzien van een daklicht.

3  De entree tot een van de kinderdagverblijven. Door het glas links is de hortus te zien.
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