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Op 20 juni 2017 verwoestte een felle 
brand de kap van het monumentale 
Fons Vitae; een school voor voort-
gezet onderwijs in Amsterdam-Zuid. 
De waterschade na het blussen was 
enorm en vervolgens kon de schade 
worden opgemaakt. Na twee jaar 
tijdelijke huisvesting is het gebouw 
getransformeerd tot een lichte en 
moderne leeromgeving.
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KENMERKEN  

F
ons Vitae werd in 1914 opgericht door de Zusters 
Franciscanessen van Heythuysen. Het doel van ouders 
uit de gegoede middenstand was om hun dochters een 
hbs-opleiding te geven, waarna ze konden studeren. 
Nu biedt het ruim 1.100 leerlingen in het voortgezet 

onderwijs onderdak. Rector David Asser: “Fons Vitae betekent 
bron van leven, maar dat gevoel was even weg na de brand 
die een deel van de kap verwoestte en voor veel waterschade 
zorgde. Maar wat in eerste instantie een ramp was, bleek ach-
teraf een zegen. Het gebouw had een kloosterlijk uiterlijk, met 
donkere gangen en kleine lokalen, die zeker niet geschikt waren 
om aan groepen van dertig leerlingen les te geven. De meeste 
kloosterlijke elementen waren verdwenen onder systeempla-
fonds. Zo was het binnenklimaat slecht en zag je kinderen in de 
loop van de dag wegdoezelen. Na de brand was er al snel de blik 
naar voren; dit was de kans om het gebouw te transformeren 
naar een klimaat dat past bij het onderwijs van morgen. We 
hebben op elke etage tussenlokalen en ruimtes open gemaakt 
met glasverbindingen. Er is een prachtige studieruimte waar 
kinderen individueel of in projectvorm kunnen werken. Het is 
een gebouw geworden waar leerlingen en docenten elkaar weer 
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“ALS JE OOG IN OOG STAAT GROEIT DE 
VERDRAAGZAAMHEID, DAT HOORT BIJ 
EEN SCHOOL VAN DE 21E EEUW”

was niet meer zichtbaar en het roosvenster was in de ruimte 
weg getimmerd. We hebben er een studieruimte beneden en 
boven een docentenkamer gemaakt, die ruimtelijk via een 
mooie trap met elkaar verbonden zijn. Van de kaplagen was 
weinig meer over. Alle leien zijn weer teruggebracht en aan 
de achterkant hebben we een glazen kap gemaakt, deels in 
twee verdiepingen. Daar liggen nu prachtige werkplaatsen en 
studieruimten met uitzicht over het historische centrum. Je 
ziet zo alle werelden binnen en buiten in één simultaan beeld. 
Het onwetende leren doe je intersubjectief in de gangen, in de 
lokalen wordt het opgedaan. Als je oog in oog staat groeit de 
verdraagzaamheid. Dat hoort bij een school van de 21e eeuw.”

zien en ontmoeten.” Voor dat resultaat was een eendrachtig 
samenwerkend team verantwoordelijk; naast David architect 
Daan Josee van Kristinsson Architecten, procesmanager René 
van der Willigen van BOAadvies, de adviseur bouwfysica en 
installatietechniek MoBius consult Peter Erdtsieck en project-
leider Gerwin Port van Salverda Bouw.

HET WAS EEN RUÏNE
Daan Josee: “Het was een ruïne; de brand was uit, maar het 
gebouw ook. Het is een prachtig object, maar het was in de 
kern gesloten met de focus op de hemel en niet horizontaal 
op het natuurlijk ontmoeten. De school heeft ruim 1.100 leer-
lingen, maar eigenlijk was er te weinig ruimte voor toezicht 
en spontane ontmoeting. Juist in de verbrande kap lag een 
enorme kans; daar hebben we groepsruimten gemaakt en op 
de begane grond en de eerste verdieping de lokalen vergroot 
door drie kleine lokalen samen te voegen tot twee met een 
leerplein ertussen. De vleugels waren door asbest vezels 
helemaal kaal gekapt; zo kregen we ook de oorspronkelijk 
gemetselde muren weer terug, die we deels zo hebben gelaten, 
om de geschiedenis te tonen. Het interieur werd geopend 
door ramen toe te voegen op de juiste plaats. Alle bogen 
zijn weer geopend en soms toegevoegd om het verloop van 
de ruimte zichtbaar te maken. De kapel leek meer op een 
veilinghal en was geen plek voor verlichte geesten; het altaar 

De akoestiek was een punt 
van aandacht en gezien het 
budget ook een uitdaging. In 
samenwerking met Ecophon is 
eerst een proefopstelling gemaakt 
met Ecophon akoestische 
plafondpanelen. Na goedkeuring 
van de betrokken partijen zijn 
deze panelen daarna in het hele 
gebouw toegepast. Met name de 
visuele uitstraling van de bogen 
in combinatie met de akoestische 
plafondpanelen zorgen voor een 
mooi lijnenspel in de gangen.
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ASBEST TWEEDE RAMP EN ZEGEN
René van der Willigen: “Van dit soort projecten krijg ik ener-
gie. Het was gelijk een gekkenhuis met de brandweer, de 
verzekering en het zoeken van een tijdelijke locatie met mensen 
van de gemeente. Toen kwam de asbest ook nog eens een keer 
langs; de tweede ramp en eigenlijk ook weer een zegen, want 
alles moest gestript worden en wat overbleef was een casco-
gebouw met prachtig metselwerk. Alle niet originele wanden 
zijn verwijderd, evenals het stucwerk, de tegelvloer en de 
E en W installaties. Met het team docenten zijn we aan de slag 
gegaan met het programma van eisen, met als kernwaarden 
een gebouw dat transparant, duurzaam en licht moest worden. 

Het is een prachtig gebouw geworden dat ook comfortabel 
is met een goed binnenklimaat. Er is een laag temperatuur 
verwarmingssysteem ingezet, de ramen zijn vervangen door 
dubbelglas ramen, waarbij de houten kozijnen nog verrassend 
goed waren. Bijzonder is de WKO-installatie, waarbij 16 bronnen 
zijn geslagen die op 294 meter diepte liggen. De grote warmte-
pompen staan op het terrein met kokosmatten eromheen die met 
planten worden begroeid. Een wereld van verschil met hoe het 
was en dat allemaal door die ene brand.” 

GEHEIMEN DUURZAME RENOVATIE MONUMENT
Peter Erdtsieck van MoBius consult: “Het gebouw was volledig 
gestript, dus ik kon er vanuit een bouwfysische en akoestische blik 
fris naar kijken. Uitgangspunt hier was een gezond binnenklimaat, 
comfortabel, ook in de winterperiode en met beheersing in de 
zomerperiode. Verder waren tochtvrij ventileren, thermische 
isolatie, luchtdichtheid en zonwering bepalende thema’s om het 
binnenklimaat te beheersen. Zorgvuldig bouwfysisch detailleren is 
een voorwaarde voor duurzame renovatie. Het is een gebouw met 
veel houten aansluitingen, dus dan is thermische isolatie rond 
de balkkoppen niet vanzelfsprekend makkelijk. Verder zijn de 
muren hoogwaardig geïsoleerd en is er gebalanceerde ventilatie. 
Het mooie is dat dat is gelukt terwijl we de verlaagde plafonds 
hebben weggehaald en de bogen meer hebben geprofileerd. We 
hebben architectuur gemaakt van de luchtbehandeling door de 
aanzuigkanalen van de installatie transparant te maken. Het is 
een gasloos gebouw geworden, hoewel gas een relatief schone 
brandstof is. Voor een goede geluidsabsorptie in de gangen en 
lokalen zijn akoestische panelen van Ecophon toegepast. Het was 
een complex proces, maar het geheim is dat je goed moet blijven 
nadenken; er is geen blauwdruk vooraf.”
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