
18 februari 2016, pag. 36

Ritmische campus
ARCHITECTUUR

E en tijdje geleden heb ik
gewezen op de vernieu-
wende woningbouw in het

zuidwestelijke kwartier van Sint
Annaparochie. Een flinke partij
bejaardenwoningen is ingeruild
voor een bescheiden aantal
nieuwe woningen. Door het
inleveren van woonruimte
kwam er plaats om een bestaan-
de school meer dan te verdubbe-
len. Het werd de scholencombi-
natie Campus Middelsee.

De schoolgebouwen voor
voortgezet onderwijs in Sint
Annaparochie vernieuwden. De
openbare Foorakker ten zuid-
westen van het parkje aan de
Hartman Sannesstraat is gaan
samenwerken om tot nieuw-
bouw te komen met de christe-

Een aanwinst voor
dit dorpskwartier

lijke Ulbe van Houten-school en
Comenius. Het verlaten gebou-
wencomplex van de scholen aan
de Steven Huygenstraat zal
worden gesloopt om ruimte te
bieden aan ruim dertig huurwo-
ningen. De ruimte die de corpo-
ratie Wonen Noordwest Fries-
land aan de Dirk Janszstraat
inleverde, krijgt deze bij de Ste-
ven Huygenstraat terug. Moge-
lijk komt er op dit terrein boven-
dien een supermarkt.

De samenwerkende scholen
hebben een flink verzorgingsge-
bied: Het Bildt en de buurge-
meenten Menameradiel, Ferwer-
deradiel en Leeuwarderadeel.
Aan het samengaan van de
scholen met dezelfde opleidin-

gen is bovendien een nieuw
leerwerkplein gekoppeld om de
jongeren de mogelijkheden van
de bedrijven in de regio te leren
kennen en hen daarmee sterker
aan de eigen streek te binden.
Het geheel heeft een nogal am-
bitieuze en quasi-wetenschappe-
lijke naam gekregen: Campus
Middelsee. Toch: het uitnodigen-
de gebouw, ontworpen door
Inbo architecten in Heerenveen,
lijkt dit streven waar te maken.

Het oude schoolgebouw van
de Foorakker is gerenoveerd en
daarnaast is een gebouw van
twee stoere vleugels gebouwd.
Daartussen liggen aan de voor-
en achterzijde de teruggerooide
en overluifelde glazen puien van
de centrale hal, waarop alle
verbindingsassen uitkomen. De
glazen hal is aan de Hartman
Sannesstraat vrijgehouden; aan
de dorpszijde, de Dirk Jansz-
straat, is het op schooldagen een
woud van fietsen, alsof de hele
jeugd van Noordwest-Friesland
hier op de fiets naartoe gaat.

De vleugels kregen een bekle-
ding van een bijzonder soort
baksteen. Een steen die met
schijnvoegen in gevarieerde
patronen suggereert dat allerlei
formaten zijn toegepast. Een
levendig meetkundig spel. Op
grotere afstand zijn het de ven-
stergroepen die voor een soort-
gelijke levendigheid zorgen met
een even ritmisch spel van de
roeden.

Het schoolcomplex kreeg zo
een beheerst levendig karakter,
een aanwinst voor dit dorps-
kwartier.kwartier.
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