Tekst De Groot Vroomshoop

UNIEKE OPLOSSING VOOR BASISSCHOOL KLEIN AMSTERDAM

Duurzame, permanente
en verplaatsbare houten
modules
Wij staan waar de markt ons nodig heeft. De Groot Vroomshoop bouwt voor toekomstige
generaties en maakt de wereld, die we met elkaar in bruikleen hebben, elke dag een beetje
mooier. Zo ontwikkelden we recent met SeARCH Architecten en basisschool Klein Amsterdam
een unieke huisvestingsoplossing. We zijn samen trots op het prachtige schoolgebouw dat is
opgebouwd uit duurzame modules van hout.
PERMANENTE KWALITEIT
De nieuwe huisvestingsoplossing is het antwoord
op de vraag die basisschool Klein Amsterdam ons
voorlegde. De locatie die in februari werd betrokken
is slechts een tijdelijke vestigingsplaats. Omdat de
definitieve kavel pas over een paar jaar beschikbaar
is, moet het schoolgebouw in de tussentijd verplaatst worden. De Groot Vroomshoop ontwikkelde
daarom in samenwerking met SeARCH Architecten
en basisschool Klein Amsterdam een bouwconcept
van duurzame, verplaatsbare houten modules van
permanente kwaliteit.
INSPELEN OP GROEI, KRIMP EN LOCATIE
Deze houten modules zijn niet alleen 100% circulair
geproduceerd in onze eigen productiehallen, ze zijn
ook van permanente kwaliteit, flexibel inzetbaar, eenvoudig te (ver)plaatsen, met elkaar te combineren en

Rick Amado, bestuurder Stichting Leren in de Tussenruimte:
“Klein Amsterdam is bijzonder omdat we een verbinding creëren
tussen de school, de wijk, de stad en de maatschappij. We kunnen
de klaslokalen eenvoudig samenvoegen en de ruimte in het atrium
openstellen voor projecten of evenementen. De mensen van De
Groot Vroomshoop kennen de grondstof hout. Ze weten hoe ze
duurzaam en circulair met dit materiaal moeten bouwen. Ze werken
snel. Communiceren transparant. En ze waren bereid om samen met
ons de uitdaging aan te gaan. We zijn enorm blij met dit resultaat,
waarbij het tijdelijke gebouw echt een duurzaam leermiddel is
geworden.”
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uit te breiden. Hierdoor kan de gebruiker eenvoudig
inspelen op groei, krimp of een andere huisvestingsbestemming. Na de gebruiksperiode kan het hout
worden hergebruikt voor andere doeleinden. Dit
sluit perfect aan op onze continue ontwikkeling van
toekomstgerichte huisvestingsoplossingen.
GEZONDE WERK- EN LEERPLEK
De Groot Vroomshoop onderneemt maatschappelijk verantwoord. Wij bouwen bewust met hout, de
hernieuwbare grondstof die wij enkel uit duurzaam
beheerde bossen importeren (FSC® en PEFCTM).
Bovendien worden al onze producten onder optimale omstandigheden geprefabriceerd op veilige en
Arbo-verantwoorde wijze. De minimale hoeveelheid
afval wordt goed gescheiden. Een leuk weetje: in
het hout waarmee het schoolgebouw van Klein
Amsterdam is gemaakt zit meer CO2 opgeslagen dan

ONTWERP EN INRICHTING

“Het bouwconcept achter dit schoolgebouw kan het best worden
omschreven als een slim
doordachte puzzel”
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wij hebben uitgestoten tijdens de productie van de
school. Hout zorgt voor een gezonde leer- en werkomgeving en geeft ook een fantastische uitstraling.
Het wordt leuk om naar school te gaan!
FOCUS OP VEILIGHEID
Op logistiek gebied werkten we in de productie, het
transport en de montage van de houten modules tot
de volledige school zo efficiënt mogelijk. Hierdoor
zijn onnodige reisbewegingen, oponthoud door
files en onveilige situaties voorkomen en werd een
strakke planning haalbaar. Op degrootvroomshoop.nl
hebben wij het hele proces van productie tot en met
oplevering voor u in beeld gebracht.
LEREN DOOR ZELF TE BOUWEN
Het bouwconcept achter dit schoolgebouw kan het
best worden omschreven als een slim doordachte
puzzel. En puzzels hebben hun kracht als leermiddel voor kinderen wel bewezen. Ontwikkelmanager
Adam Duivenvoorden: “We zagen al snel in dat ons
unieke bouwconcept perfect kan worden ingezet als
leermiddel. Daarom hebben we een maquette van
de school ontwikkeld, die leerlingen zelf in elkaar
kunnen zetten. Op die manier ervaren de kinderen
hoe eenvoudig het eigenlijk is om dit houten school-

gebouw te maken, uit elkaar te halen en weer ergens
anders op te bouwen.”
DUURZAME OPLOSSING VOOR TIJDELIJKE
HUISVESTINGSVRAAGSTUKKEN
Met dit nieuwe bouwconcept bewijzen we dat
architectuur, verplaatsbaarheid en een permanente
kwaliteit prima samengaan. Onze houten modules
vormen dan ook een unieke oplossing voor menig
huisvestingsvraagstuk in het onderwijs, maar ook in
de zorg en het bedrijfsleven.
Kijk voor meer informatie op degrootvroomshoop.nl.
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