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Opdrachtgever  gemeente Pijnacker-Nootdorp

Ontwerp  No Label, Rotterdam en Studio Leon Thier,  

Den Haag

Projectarchitecten  Annemiek Braspenning (No Label, 

Rotterdam) en Leon Thier (Studio Leon Thier, Den Haag) 

Medewerkers  Rob Janssen Bouwmeester (No Label), 

Rigobert Nivillac (Studio Leon Thier)

Adviseur constructie  Smit Westerman, Gouda

Adviseur Duurzaam Bouwen  W/E Adviseurs, Utrecht

Adviseur installaties  Uticon, Eindhoven

Adviseur akoestiek  W/E Adviseurs, Utrecht

Aannemer  Waal, Vlaardingen

Interieurarchitecten  No Label en Studio Leon Thier

Landschapsarchitect  Ketner Olsen

Bruto vloeroppervlakte  7.564 m2

Netto vloeroppervlakte  6.992 m2

Programma  drie basisscholen, kinderopvang (peuter- 

speelzaal, buitenschoolse opvang) en sporthal met  

handbalvereniging

Datum voorlopig ontwerp  oktober 2010

Datum definitief ontwerp  februari 2011

Aanvang bouw  maart 2012

Oplevering september 2013

Bouwsom inclusief installaties  € 8.310.000,- excl btw

Bouwsom exclusief installaties  € 6.473.000,- excl btw

Bouwsom inclusief installaties  € 10.055.100,- incl btw

Bouwsom exclusief installaties  € 7.712.540,- incl btw

GPR-score  8.2

Tekst

Dolf Broekhuizen 

Beeld

Peter de Ruig

MFA Het Nest, Pijnacker-Nootdorp
No Label en Studio Leon Thier

De Nederlandse jeugd groeit op in een tijd waarin de druk op de ruimte  
toeneemt. We weten dat de beschikbaarheid van frisse lucht het algemeen 
welbevinden vergroot, de gezondheid versterkt en de leerprestaties verbetert. 
Maar hoe maak je die verwachting waar, als steeds meer mensen noodge-
dwongen dicht opeengepakt leven? Tegelijkertijd is de behoefte aan flexibiliteit 
bij de bouw van basisscholen, kinderopvang en sportvoorzieningen groot. 

Het behoud van de band met de natuur is op in-

tegrale wijze opgelost in het ontwerp van mfa Het 

Nest. De wijkvoorziening ligt aan de rand van een 

toekomstig park, midden in de uitbreidingswijk 

Keijzershof, die volop in ontwikkeling is. “We wilden 

heel veel park in het gebouw brengen”, stellen de 

architecten Annemiek Braspenning en Leon Thier. 

“De verbinding met het park is gerealiseerd met 

behulp van de twee hoven die de centrale leer- 

pleinen van daglicht voorzien en van de school-

pleinen tussen beide hoofdvolumes. Je hebt dan 

minder kunstlicht nodig in het gebouw.” Een loop-

brug zorgt ervoor dat de gebruikers overdekt de 

gebouwonderdelen kunnen bereiken. De hoven 

doen verder dienst als entree voor de onderbouw, 

terwijl de midden- en bovenbouw de centrale 

entree gebruiken. Een plint met zitbank en speel-

rand rond het gebouw vormt een subtiele overgang 

tussen gebouw en park.

Specifiek voor dit gebouw zijn de gaanderijen en de 

schuifpuien waarover vrijwel alle lokalen beschik-

ken. De gaanderijen functioneren als vluchtroute 

en vaste zonwering, en vergroten het gevoel van 

leefruimte. Als de schuifpuien openstaan, is de 

beleving van de buitenruimte groot. Op de gaande-

rijen mag niet worden gewerkt, omdat dit de nood-

route zou blokkeren. Kinderen van de onderbouw 

op de begane grond spelen wel buiten hun lokaal. 

Op de eerste en tweede verdieping kunnen de wat 

grotere terrassen bij de hoven, naast de centrale 

Het Nest ligt in de wijk Keijzershof die volop in 

ontwikkeling is. Zicht op twee basisscholen
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Duurzaam bouwen
Mfa Het Nest heeft een Frisse-School-B-keurmerk in de wacht  
gesleept. Dit houdt in: natuurlijke ventilatie met verwarmde buitenlucht; 
co2-gestuurde ventilatie; energiezuinig lichtplan met automatische  
gebruikersdetectie; energiedak; warmte-koudeopslag.

 1  schoolplein

 2  entreehal

 3  speellokaal

 4  leerplein

 5  hof

 6  directie (Prinsenhof)

 7  staf kinderopvang

 8  kinderopvang

 9  sporthal

10   kantine handbal- 

vereniging

11  buitensportveld

12  gezamenlijke hal

13  leerplein

14  docentenkamer

15  directie

16  kooklokaal

17   bestuur handbal- 

vereniging

Be  berging 

K  kleedruimte

De loopbrug verbindt beide gebouwdelen van Het Nest. 

In de tussenliggende ruimte ligt het speelterrein.

Zicht vanaf het terras in de binnenhof en naar de wijk
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Klimaatinstallatie
Als de co2-concentratie oploopt, wordt automatisch via een rooster  
in de gevel buitenlucht naar binnen gebracht. Een spoiler in het plafond 
geleidt de lucht en verwarmt deze door een warmtespiraal, voordat 
deze achter in het lokaal wordt ingeblazen.

Het terras aan het leerplein

Centrale entreehal van beide basisscholen, met zicht op tribunetrap

Meanderende gang met doorzicht naar een les-

lokaal. Achter de blauwe wand ligt de garderobe.

Een klaslokaal met een groene opbergkast en rechts 

de prikwand. In het plafond bevindt zich het rooster 

waar de lucht naar binnen wordt geblazen.

leerpleinen, door personeel of leerlingen als  

recreatie- en werkruimte in de open lucht worden 

gebruikt.

De leerkrachten kunnen overigens de pui open-

zetten, zonder dat de klimaatinstallatie van slag 

raakt. Het hele gebouw heeft vloerverwarming en 

de lokalen beschikken over een eigen co2- 

gestuurde installatie die ervoor zorgt dat elk lokaal 

automatisch voldoende frisse lucht krijgt. Volgens 

de ontwerpers is het een in Nederland nog niet  

eerder toegepast systeem, waarbij een rooster in  

de gevel lucht via een spoiler in het plafond tot  

achterin het lokaal brengt.

Flexibiliteit en dubbelgebruik
De duurzaamheid van het gebouw schuilt ook in de 

flexibiliteit van de constructie en de mogelijkheid 

van dubbel en gedeeld ruimtegebruik. Leerlingen 

van de drie basisscholen kunnen de mediatheek 

met werkplekken langs de centrale tribunetrap 

gebruiken. De sporthal van de vereniging is in 

gebruik als gymzaal voor de scholen. En de grotere 

leslokalen met tussenruimtes zijn zo ontworpen 

dat ze (in de toekomst) na schooltijd ook als ruimte 

voor buitenschoolse opvang (bso) kunnen func- 

tioneren. Nu is de bso nog ondergebracht in het 

aparte deel voor de kinderopvang bij de sporthal. 

Dubbelgebruik vindt ook plaats in de buitenruimte: 

het beschutte handbalveld wordt overdag gebruikt 

door de scholen en het park kan als speelterrein 

dienstdoen voor de grootste kinderen.

Het programma voor het gebouw is tijdens het  

ontwerpproces drastisch bijgesteld. Aan de  

oorspronkelijke functies van twee basisscholen en  

kinderopvang zijn gedurende het traject de sport-

hal voor de handbalvereniging en een basisschool 

voor speciaal onderwijs toegevoegd. De con- 

structiewijze en het vluchtsysteem bieden de  

gelegenheid om ook in de toekomst mogelijke  

veranderingen op te vangen. De indeling met de 

tussenwanden (metalstud) is onafhankelijk van de  

staalconstructie, de betonnen kanaalplaatvloeren 

en de installaties.

Opdrachtgeverschap
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft als 

opdrachtgever sterk ingezet op duurzaam bouwen. 

De architecten: “Van begin af aan wilde de ge-

meente boven de normvergoeding bouwen. Zij 

heeft dat gedurende het proces volgehouden, en 

verdient daarvoor alle lof. Wij wilden de duurzaam-

heidseisen intrinsiek in de architectuur oplossen 

met zo min mogelijk technische installaties en 

zochten samen met de adviseurs naar innovatieve 

mogelijkheden voor natuurlijke ventilatie.” De 

opzet met gaanderijen als zonwering is mogelijk 

doordat noodtrappenhuizen achterwege zijn 

gebleven en op gangruimte is bespaard dankzij  

de leerpleinen.

Die opvallende buitenruimte zorgt voor herken-

baarheid in de wijk. Gegolfde glasvezelversterkte 

betonplaten en hekken met ‘stoute spijlen’ ver-

lenen de gevel een grote levendigheid en reliëf.  

De esthetische uitstraling – met zilvergrijs, wit, 

houtkleuren en lijnen alsof het riet of takken zijn – 

roept associaties op met een reigersnest in de pol-

der, waardoor het gebouw symbolisch is verankerd 

in het verstedelijkte landschap. Het geeft het open-

luchtschoolconcept uit het begin van de twintigste 

eeuw een nieuwe, eigentijdse vertaling. Mfa Het 

Nest is daarmee een statement in de discussie  

over frisse, gezonde scholen.


