x En vERdER

Leerlingen krijgen gymles in een
‘bunker’
Ruimtegebrek is in Nederland aan de orde van de dag. Niet alleen

maar licht naar binnen krijgen door ruiten
aan de bovenkant van de zaal. Ook vertelt

veel automobilisten merken dit dagelijks tijdens de file, maar ook
Amsterdamse scholen ervaren de gevolgen van chronisch gebrek
aan ruimte om bijvoorbeeld gymnastieklokalen te bouwen.

Krassenburg dat de gymzaal erg milieuvriendelijk is dankzij een speciaal systeem
voor de temperatuurbeheersing. “Door het
kleurgebruik en het feit dat de gymzalen
apart liggen van de school is het ook een
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gymmen tegenwoordig in ondergrondse gymzalen.
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vaak moeilijk te vinden. In Amsterdam
hebben ze dit probleem creatief opgelost:
ondergronds bouwen. Zo is men in
Amsterdam begonnen met het aanleggen
van ondergrondse gymzalen. Het
Amsterdams Lyceum begon er al mee in
2002 en het Hervormd Lyceum Zuid volgde
in 2007. Maar ook scholen als het St.
Ignatiusgymnasium en het SintNicolaaslyceum zijn bezig met plannen
voor een ondergrondse gymzaal.
“Ongeveer tien jaar geleden zijn wij begonnen met de voorbereidingen van de bouw
van de ondergrondse gymzaal,” vertelt Joop
Krassenburg, hoofd administratie van het
Hervormd Lyceum Zuid. “Ondergronds
bouwen was voor ons de enige optie,
omdat we niks aan ons huidige pand
mochten bouwen.” Het Hervormd Lyceum
Zuid is officieel een historisch pand waar
niks aan veranderd mag worden. Ook aanbouw is niet toegestaan.
De ondergrondse gymzaal werd twee jaar
geleden opgeleverd. Deze zaal heeft de
standaardafmetingen van twee normale
gymzalen en valt door een tussenwand op
te delen in twee aparte gymzalen. Door de
standaardafmetingen is het dus gewoon
ook mogelijk om zonder problemen in
beide zalen afzonderlijk te basketballen of
volleyballen. “De zalen liggen in zijn geheel
onder de grond, maar door de glazenste-

Via stroken glas komt daglicht binnen
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lingen en collega’s de hele dag zien wat er
gaande is in de zalen. We krijgen daar
goede reacties op.” Er zijn heel wat jaren
verstreken tussen het maken van de eerste
plannen en het daadwerkelijk realiseren
van de zaal. Dit had onder andere te maken
met de omliggende bebouwing. Het slaan
van de damwanden om verzakkingen te
voorkomen en een bouwput te creëren
zorgde voor een hoop voorwerk. “We zijn
blij dat alles zo secuur is gedaan. Je moet je
toch niet voorstellen dat je ineens met je
voeten in het water staat omdat het grondwater vrij spel heeft”, aldus Schuurman.

De ‘etalage’ tijdens een open dag
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