
DE HENRICUS INGETOGEN 
EN UITGESPROKEN
Geslaagde renovatie met een geweldige akoestiek
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Basisschool De Henricus is geves-
tigd in het Catharina Complex, een 
monument in de stijl van de Bossche 
School uit 1953. Het is duurzaam 
getransformeerd tot een moderne 
onderwijsvoorziening met een 
prachtige akoestiek.
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KENMERKEN  

D
e kerk en school van het Catharinacomplex zijn 
onderdeel van de naoorlogse uitbreiding van 
Amsterdam Nieuw-West. Het Catharinacomplex 
is in stijl van de Bossche School ontworpen 
door voormalig architectenbureau Evers en 

Sarlemijn. Naast de stijlelementen van de Bossche School zijn 
er verwijzingen naar Romaanse architectuur te ontdekken. 
Het van buiten grove en gesloten complex heeft een paar 
bijzondere geheimen. Aan de binnenzijde van het robuuste 
complex vindt de bezoeker prachtige gevelnissen en aan 
de schoolpleinzijde portieken die samen met gevelreliëfs 
klassieke accenten vormen. Zowel de stevige als deze fragielere 
monumentale onderdelen zijn onlosmakelijk onderdeel van 
het Catharinacomplex en de school. Mede vanwege het feit dat 
het geheel gaaf bewaard is gebleven, werd het gebouw in 2011 
aangewezen als gemeentelijk monument. In de loop der jaren 
raakt de uitstraling en het gebruik van het Catharinacomplex 
versnipperd en ontstond de wens om het te renoveren. De 
opdracht was eenduidig: zorg ervoor dat het gebouw aansluit 
op het nieuwe onderwijsconcept van de school zonder dat de 
monumentale waarde wordt aangetast. Vooral op de begane 
grond moest meer ruimte worden gecreëerd, de entree moest 
flink aangepakt worden en een aula zou een welkome toevoe-
ging zijn. Het totale complex bestond op dat moment uit twee 
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andere inrichting van ruimten. Daar zitten twee leerjaren bij 
elkaar en dat vraagt om een specialisatie van de leerkrachten. 
Het bestaande gebouw met zijn traditionele inrichting was niet 
geschikt voor ons onderwijs. Nu is het prachtig opengebroken, 
zijn de gangen hersteld en hebben we ruimte voor samenwer-
ken met stiltewerkplekken en instructie plekken. Daardoor is 
er meer maatwerk mogelijk en ervaren onze kinderen elke dag 
dat ze zelf keuzes kunnen maken.”

HET PLASTISCHE GETAL
Architect Hans Berger: “Eind 2015 zijn we met de renovatie en 
deels uitbreiding begonnen. Een belangrijke opgave was om 
de transitie naar open werkvormen mogelijk te maken, zonder 
daarbij de proporties in de architectuur van het complex 
geweld aan te doen. Het oorspronkelijke gebouw is bedacht en 
uitgevoerd volgens de zogenaamde theorie van het plastische 

scholen, waaronder de Henricus, een kerk en aanverwante 
gebouwen. Eind 2015 is Berger Barnett Architecten met het 
traject gestart, met een prachtig resultaat tot gevolg. 

RENOVATIE MET NIEUWBOUWKWALITEIT
Roland Kruijsman van Stichting KBA Nieuw West: “Sint 
Henricus was een bastion binnen de wijk; een echte buurt-
school, maar wel gedateerd. Wij wilden onderwijskundig naar 
een unitschool groeien en dat kon hier echt niet; behalve de 
fysieke beperkingen in het gebouw waren de bovenbouw en 
onderbouw gescheiden. De lokalen waren alleen buitenom 
te bereiken; er was geen aula, geen werkplekken voor docen-
ten en een decentrale teamkamer. Bovendien was er geen 
verbinding tussen het binnen- en buitenterrein, ook omdat 
de kloostergang in de loop van de jaren was dichtbebouwd. 
Het was verder een slecht geïsoleerd gebouw met een matig 
binnenklimaat en een beroerde akoestiek. We hebben zelfs 
nog vervangende nieuwbouw aangevraagd, omdat het gebouw 
functioneel en technisch echt verouderd was, maar gelukkig 
wilde de gemeente dat niet. Toen we hoorden dat we hier 
mochten renoveren was onze eis wel dat dat tegen nieuw-
bouwkwaliteit moest.” Zijn collega Esther Hafkamps: “De kern 
van unitonderwijs is dat ieder kind op zijn eigen niveau kan 
werken. Dat vraagt om anders organiseren van het onderwijs, 
waarbij je van en vooral ook met elkaar leert. Kinderen zijn 
eigenaar van hun leerproces en dat helpt ze later weerbare 
burgers te worden. Wij wilden als organisatie ook groepsover-
stijgend kunnen organiseren en personeel inzetten naar inte-
resses en kwaliteiten. Onze basisgroep kent bijvoorbeeld een 
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“EEN BELANGRIJKE OPGAVE WAS OM DE 
TRANSITIE VAN KLASSIKAAL ONDERWIJS 
NAAR OPEN WERKVORMEN TE BEGELEIDEN, 
ZONDER DE PROPORTIES IN DE 
ARCHITECTUUR GEWELD AAN TE DOEN”

getal, waardoor de getallenreeks 1 tot 7 in de verhouding van 
veel elementen is terug te vinden. Dat is natuurlijk fantastisch 
om te ervaren en te ontdekken in het gebouw en de buiten-
ruimte. We hebben veel nieuwe visuele verbindingen en 
openingen gecreëerd, maar om de oorspronkelijke kwaliteit 
van het gebouw te behouden en te versterken is er aan de 
bestaande structuur niet veel veranderd. Door de overdekte 
buitenruimte, een voormalige kloostergang, met glas dicht te 
zetten is er meer ruimte en een betere circulatie in het gebouw 
gecreëerd. De originele roze deuren zijn in ere hersteld en het 
oorspronkelijke gebeitste houten plafond is weer zichtbaar 
gemaakt. Aan de buitenzijde is een nieuwe glazen entree 
gerealiseerd die de kleuterschool en de lagere school met 
elkaar verbindt. Naast de mooie nieuwe ingang is een kleine 
aula ingepast. Samen met de nieuwe erkers is er een doorzicht 
gecreëerd vanaf de straat naar het binnenterrein. Op de speel-
plaats is de originele vakkenstructuur weer teruggebracht en 
gecombineerd met speelelementen van natuurlijke materialen. 
De luchtbehandeling en akoestiek hebben we zichtbaar onder 
de prachtige houten plafonds gehangen. De school is getrans-
formeerd van een klassikale structuur naar een concept met 
een diversiteit aan leer- en werkvormen. Het was een prachtige 
uitdaging om dit monumentale pand te transformeren naar een 
school voor de 21e eeuw, terwijl de belangrijkste kwaliteiten van 
het monument behouden zijn gebleven.”

HET BELANG VAN GOEDE AKOESTIEK
Concept Developer Bianca Scherpenhuyzen van Ecophon 
wijst op de kwaliteit van de akoestiek in de klaslokalen en 
algemene ruimten: “In de aula en de lokalen hebben we voor 
Solo plafondeilanden gekozen, die flexibel zijn en tegelijker-
tijd maatwerk mogelijk maken. Het mooie is dat je nu de 
originele houten plafonds weer ziet, waarbij de eilanden niet 
detoneren. In de gymzaal zijn Super G B panelen aangebracht 
met een stootvaste afwerking. Uit onderzoek blijkt telkens 
weer hoe belangrijk een goede akoestiek is. Die was in zo’n 
complex natuurlijk slecht en het is daarom mooi dat we in een 
vroeg stadium konden meedenken met de architect, zodat 
zijn ontwerp akoestisch versterkt werd en de oorspronkelijke 
kwaliteit van het gebouw weer zichtbaar is geworden.”

SCHOOLGEBOUW VAN HET JAAR
De Henricus werd tijdens de Architectenweb Awards tot 
schoolgebouw van het jaar 2018 gekozen. De jury was 
enthousiast over de geslaagde renovatie, waarbij met name 
de detaillering werd geroemd: “De tussendeuren zijn voorzien 
van frameloos glas en het glas bij de rondgang is slim aan 
de binnenkant van de kolommen geplaatst, zodat het beeld 
en de beleving van de rondgang overeind blijft. De keuze 
voor de panelen om de akoestiek in de klaslokalen op te 
lossen is goed gevonden.” Robert Muis van Architectenweb: 
“In toch een kwetsbare buurt in Amsterdam Nieuw-West is 
met een beperkt budget een prachtige school gerealiseerd. 
De architectuur is daarbij zowel ingetogen als uitgespro-
ken. Ingetogen, want met veel respect voor het bestaande 
gebouw. Uitgesproken in heldere keuzes, zoals het trans-
formeren van de rondgang tot binnengang.” Wat een mooi 
compliment is dat!
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