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Functioneel schoolgebouw
van grote omvang

Een team-effort met een mooi resultaat 
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Het is een behoorlijk 
omvangrijke school: 
ongeveer 9.500 m² verdeeld 
over drie bouwlagen.
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Doordat er behoorlijk wat ruimte was om te bouwen, konden 
de werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd.
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‘Eind januari staat immers nog de sloop van   

het bestaande schoolgebouw op het programma’

Zierikzee • Pontes Pieter Zeeman college

Een nieuw schoolgebouw realiseren terwijl het oude nog in gebruik is: bouwgroep Schrijver ging de uitdaging aan 
voor de Pontes Pieter Zeeman college in Zierikzee.

Voor bouwgroep Schrijver was het een 
mooie klus. “Qua vloeroppervlak is het een 
grote opdracht, want zeker voor Zeeuwse 
begrippen is het een enorme school. We 
praten hier over ongeveer 9.500 m² in drie 
bouwlagen”, begint projectleider Arno de 
Rijder. Organisatorisch is het project heel 
goed verlopen, vertelt hij. “De uitdaging 
zat ‘m vooral in de planning en de grootte 
van de school. Op de bestaande locatie 
hebben we eerst de gymzalen gesloopt. 

Op de sportvelden van de school zijn we 
vervolgens het nieuwe pand gaan bouwen. 
Op de bestaande locatie is er zo ruimte 
voor de sportvelden. Door deze aanpak kon 
de school in het huidige pand in gebruik 
blijven en was geen tijdelijke huisvesting 
nodig.”

Mooie doorstroming 
De samenwerking met de onder-
aannemers is ook voortvarend verlopen, 

stelt De Rijder. “Doordat wij behoorlijk wat 
ruimte hadden om te bouwen, konden we 
alle werkzaamheden goed op elkaar 
afstemmen en was er sprake van een 
mooie doorstroming. We konden elkaar 
letterlijk en figuurlijk de ruimte geven. 
Terwijl op de begane grond de vloeren nog 
gesmeerd werden, was een andere ploeg 
op de derde verdieping al de 
vloerbedekking aan het leggen.”

In goed overleg 
De kracht van bouwgroep Schrijver? “Bij dit 
project zat het ‘m vooral in de aansturing, 
planning en de organisatie, samen met de 
neven- en onderaannemers. 
Daarnaast zorgen we altijd voor een goede 
samenwerking met alle partijen, zodat alle 
neuzen dezelfde kant op staan. Ook de 
communicatie met de schoolleiding verliep 
goed. In overleg besloten we de 
heiwerkzaamheden in de schoolvakanties 
uit te voeren. Ook in de examenperiodes 
hielden we er rekening mee dat de 
geluidsoverlast tot een minimum werd 
beperkt. En natuurlijk was er extra oog 
voor de veiligheid. Ik denk dat ik namens 
alle partijen praat als ik zeg dat dit een 
team-effort was!” 

Functioneel
Het resultaat mag er zijn: De Rijder spreekt 
van een mooi en praktisch schoolgebouw 
met een leuke uitstraling. “In het gebouw 
zijn de nieuwste luchttechnieken toegepast 
met het oog op de duurzaamheid. Het is 
een ontwerp zonder toeters en bellen. Het 
resultaat is een heel gedegen en 
functioneel schoolgebouw!” Voor 
bouwgroep Schrijver is het project nog niet 
helemaal afgerond. “Ik spreek nu van een 
deeloplevering. Eind januari staat immers 
nog de sloop van het bestaande school-
gebouw voor ons op het programma.”

De entree van het schoolgebouw.
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Kwaliteit en 
maatwerk in interieur  
Het was flink doorwerken voor Intra Interieurbouw 

om al het vaste meubilair voor het Pieter Zeeman 

College op tijd klaar te krijgen, maar het resultaat 

mag er zijn vindt mede-eigenaar Danny Timmers.

“We hebben negen balies gemaakt, het barmeubel 

met achterkast in het restaurant en de 

garderobekasten en keuken/opbergkasten voor het 

speciaal onderwijs. Meubels in scholen moeten 

tegen een stootje kunnen en daarom is alles in HPL 

gemaakt. De ronde, gebogen vormen maken het net 

wat specialer.”

Intra Interieurbouw, gevestigd in het Zeeuwse 

Kapelle, kan opdrachtgevers het gehele traject 

aanbieden, van ontwerp tot en met het bouwen van 

maatwerk- en projectinterieurs. Ze beschikken over 

een eigen showroom en meubelmakerij met 

geautomatiseerd machinepark. “We doen alles in 

eigen beheer en zijn dus niet afhankelijk van 

derden. Wat we beloven komen we ook na”, aldus 

Timmers.

DÉ INTERIEUR
BOUWERS VAN 
SCHOLEN

Benieuwd naar onze werkwijze 
en de mogelijkheden? 
Kijk op intra-interieurbouw.nl 

Intra Interieurbouw verzorgde het 
maatwerkinterieur, waaronder deze balie.
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Door toegevoegde 
waarde de beste keus!

Paree B.V. Werrilaan 8, 4453 CC  ‘s-Heerenhoek
T 0113 - 35 24 40 E info@paree.nl www.paree.nl

Alle E-disciplines in 
eigen huis 

Alles waar een kabel in zit in het nieuwe 

schoolgebouw van het Pieter Zeeman College in 

Zierikzee komt uit de koker van Paree B.V. uit ’s 

Heerenhoek. Het Zeeuwse elektrotechnisch 

installatiebedrijf verzorgt de volledige E-installatie, 

waaronder de brandmeld- en ontruimingsinstallatie, 

inbraakbeveiligingsinstallatie, data-installatie en 

camerabeveiliging en terreinverlichting. Ook 

leverden en monteerden ze ruim 700 PV-panelen 

op het dak van de school.

Aanwezigheidsschakelingen door het hele gebouw 

en ledverlichting dragen verder bij aan het 

duurzame karakter van het gebouw. “Een mooi 

project in een mooi pand”, vindt projectleider Wim 

Peene. 

“Alle disciplines die Paree biedt, komen hierin terug

Vrijwel alles op elektrotechnisch gebied kunnen we 

met onze eigen mensen doen. Zo kunnen we een 

constante kwaliteit garanderen.” 

Breed scala aan opdrachtgevers
Familiebedrijf Paree B.V., opgericht in 1930,  is 

gespecialiseerd in industriële automatisering, 

elektrotechniek, beveiliging, telecom en ICT en is 

tevens gecertificeerd branddetectiebedrijf. Ook 24/7 

service en beheer behoort tot hun dienstenpakket. 

Met circa 200 medewerkers werken zij voor een 

breed scala aan opdrachtgevers door heel 

Nederland, van kleine tot heel grote projecten.
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Volop frisse lucht in 
de klaslokalen

Aan frisse lucht straks geen gebrek in de 

nieuwbouw van het Pieter Zeeman College in 

Zierikzee. Er wordt volop verse buitenlucht naar 

binnen geblazen, maar liefst 70.000 m³ bij vol

 vermogen. Een vijftal grondgebonden 

warmtepompen zorgt voor een aangenaam 

binnenklimaat, met actieve verwarming in de winter 

en passieve koeling in de zomer. Tevens wordt de 

aangevoerde lucht door middel van 

warmteterugwinning gekoeld dan wel verwarmd 

het gebouw binnengeblazen. De temperatuur is per 

lokaal regelbaar en de ventilatie CO2-gestuurd.

Synto B.V. uit Goes, sinds twee jaar onderdeel 

van Unica, ontwierp en realiseerde deze volledig 

gasloze installatie. Projectleider Jan Verweij: “We 

hebben bestaande technieken hier optimaal 

toegepast met als resultaat dat wordt voldaan aan 

de eisen van Frisse Scholen 2B. Er was een 

intensieve samenwerking met E-installateur Paree 

om hun en onze installaties te integreren in het 

door ons ontworpen gebouwbeheerssysteem. Zo 

kunnen gebruikers straks met één knop onder meer 

zonwering en temperatuur bedienen.”

Voor diverse markten
Totaalinstallateur Synto, voorheen Installatiebedrijf 

Goes B.V., is een begrip in de Zeeuwse regio. Ze 

leveren een compleet dienstenpakket op het gebied 

van beveiligingstechniek, elektrotechnische 

installaties, klimaattechniek en sanitaire installaties 

voor diverse markten.
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Opdrachtgever
Gemeente Schouwen-Duivenland

Adviseur
Treem BV, De Meern

Architect
Bureau Bos, Bunschoten-Spakenburg

Constructeur
Raadgevende Ingenieursbureau Van 
Dijke BV, Alphen a/d Rijn

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Schrijver BV, 
‘s-Gravenpolder

E-installateur
Paree Elektro-Telecom, 
‘s-Heerenhoek

W-installateur
Synto Installatiebedrijf BV, Goes

Er wordt voldaan aan de eisen van Frisse Scholen 2B 
dus straks is er volop frisse lucht in de klaslokalen.
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Interieur
Intra Interieurbouw, Kapelle

Staalconstructie
Hofman Staalbouw BV, Vroomshoop

Gevelbeplating
Cladding Partners, Oosterhout

Bouwprogramma
Bouwen scholen Pontes Pieter 
Zeeman & SBO De Meie op en rond 
Hatfieldpark

Bouwperiode
April 2020 – februari 2012

Bruto vloeroppervlakte
9.500 m2
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