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Geacht college, 

In 2021 heeft de Erfgoedcommissie geparticipeerd in het selectietraject voor de verkoop van het 
voormalige schoolgebouw Paul Krugerstraat 49. De commissie stelt het op prijs dat de 
erfgoedaspecten een rol hebben gespeeld bij het beoordelen van de plannen van de gegadigden. 
Hoewel het “winnende” plan van Explorius vanuit erfgoedperspectief niet de eerste keuze was, kan de 
commissie leven met de in de tender voorgestelde aanpassingen van het gebouw. 
Inmiddels leidde het geconcretiseerde ontwerp tot veel discussie, omdat dit op cruciale punten niet de 
kwaliteit biedt die in het tenderontwerp wel voorhanden was. In samenspraak met de 
stadsbouwmeester heeft Erfgoedcommissie voorstellen gedaan om tot verbetering van het nu 
voorliggende plan te komen. Op onderdelen heeft dit geleid tot aanpassingen en verbeteringen.  

Ter toelichting van onze zorgen moet onderscheid gemaakt worden tussen de oost(Paul Krugerstraat-
)gevel en zuid(beek-)gevel en de noord(Oldenzaalsestraat-)gevel en west(Badhuiszijde)gevel. 
De Erfgoedcommissie adviseert positief over de uitwerking van het hoofdgebouw aan de Paul 
Krugerstraat en het lokalenblok langs de beek. Met name is er waardering voor de zorg die aan de 
gevel aan de Paul Krugerstraat is besteed. 
Minder tevreden is de commissie over de noord en westgevel. Het ontwerp van de beeldbepalende 
gevel aan de Oldenzaalsestraat blijft ook na de aanpassingen na vooroverleg onbevredigend. 

Het bestaande schoolgebouw kenmerkt zich door een compositie van verschillende bouwmassa’s die 
zich van elkaar onderscheiden in verschijningsvorm, volume, verhoudingen en architectonische 
middelen. Langs de Oldenzaalsestraat gaat het om het lange lage blok met klaslokalen en om de 
gymnastiekzaal met pergola en fietsenstalling; elementen met een eigen identiteit, die meerwaarde 
geven aan het ontwerp. Ook aan de westzijde van het gebouw onderscheiden de bouwmassa’s zich 
van elkaar. 
In het voorliggende ontwerp gaat dat onderscheidend karakter grotendeels verloren; de aanpassingen 
ten spijt klonteren de verschillende bouwdelen samen tot één blok.  
De stedenbouwkundige accentuering van de ‘nieuwe gymzaal’ valt grotendeels weg juist doordat er in 
de detaillering aansluiting wordt gezocht bij die van het entreegebouw aan de Paul Krugerstraat. Het 
lange lage blok langs de Oldenzaalsestraat mist nog steeds de detaillering van het in de tender 
voorgespiegelde ontwerp. 

De Erfgoedcommissie adviseert, gezien het voorafgaande, negatief over het voorliggende plan; met 
name ten aanzien van het ontwerp van de gebouwdelen langs de Oldenzaalsestraat. Het ontwerp 
mist de kwaliteit en verfijning die het tenderplan wel had. De commissie dringt er op aan om vooral 
het volume ter vervanging van de oude gymzaal het stedenbouwkundige accent te geven dat zo 
typerend is voor het bestaande gebouw. 

In afwachting van uw reactie, 
Voorzitter van de Erfgoedcommissie,  
met vriendelijke groet, 
 
 
H. van Egmond 

 


