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I nleiding
Dit fotoboek kwam tot stand naar aanleiding van
de transformatie van de voormalige monumentale
technische school in Dordrecht aan de Reeweg
Oost en de bouw van nieuwbouwwoningen aan
de Madoerastraat. Toepasselijk kreeg het appartementengebouw de naam mee: De ‘Nieuwe LTS
Dordrecht’.
Om het unieke project te kunnen realiseren werd
een plan bedacht om de monumentale school te
transformeren naar 30 luxe appartementen en
een deel van de sterk verpauperde en gedateerde
bijgebouwen te slopen en hiervoor in de plaats 18
eigentijdse nieuwe woningen te bouwen.
Het monumentale schoolgebouw kent een aantal
hoge monumentale waarden. Daarover, maar ook
over de nieuwe functie van het gebouw en over
de betekenis ervan anno nu voor de buurt en de
nieuwe bewoners, gaat dit boek waarin diverse
foto’s over het verloop van de werkzaamheden
afgewisseld worden met interviews.
De appartementen en de woningen zijn tussen
eind november 2017 en kerst 2017 opgeleverd.
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N i e u w e LTS D o rd re c ht
transformatie, renovatie en nieuwbouw
Foto dateert van 16 juli 2015. Op dat moment waren de gesprekken over de transformatieplannen nog niet afgerond.
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Voorwoord

Tw e e d e l e v e n v o o r
bijzonder vastgoed
De ‘Nieuwe LTS’ in Dordrecht is een uitstekend voorbeeld van het

Het gebouw heeft voor veel mensen een belangrijke rol gespeeld in

efficiënt hergebruiken van bestaand vastgoed. De transformatie

hun leven/carrière (collectief geheugen). Tevens draagt het gebouw

resulteerde in een tweede leven voor de voormalige technische

architectonisch bij aan het gezicht van woonwijk ‘Het Reeland’.

school (LTS). Het rijksmonument was al ruim 10 jaar niet meer in

Redenen genoeg dus om het waardevolle gebouw te behouden en

gebruik. Door achterstallig onderhoud waren de eerste tekenen van

een tweede leven te gunnen! Daarbij is waar mogelijk getracht de

ernstige verpaupering zichtbaar. Dat laatste was zeker ook van toe-

tijdloze sfeer en uitzonderlijke klasse die het monumentale gebouw

passing op de in de loop der jaren op het terrein achter de school

al bijna honderd jaar uitademt voelbaar te laten blijven. Daarom is

gerealiseerde bijgebouwen. Een niet gering deel van deze gebou-

wonen in een van de appartementen of eengezinswoningen genie-

wen is dan ook gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

ten van moderne luxe en comfort met respect voor de historie.

Stenic Holding BV / BVR Groep BV

In dit fotoboek kijken we terug op hoe het was en wat er van

Met de transformatie van de voormalige school veranderden loka-

geworden is.

len in appartementen en werkplaatsen in woningen. Het was ontwikkelaar Sjack de Blaay van Stenic Holding BV uit Dordrecht die

Dordrecht, juli 2018

de door de gemeente uitgeschreven prijsvraag won met zijn transformatieopzet. Om zijn plannen in Dordrecht te realiseren, zocht
hij naar een geschikte ontwikkelingspartner. Dat werd BVR Groep
BV uit Roosendaal die hij kende van eerdere samenwerkingen. Een
groot voordeel was tevens dat de bouwgroep alles in huis heeft om
zowel de transformatie als de nieuwbouw te verwezenlijken. In dat
verlengde nam Suijkerbuijk Bouw & Services BV het monumentale
schoolgebouw onder handen en realiseerde BVR Bouw BV de 18
nieuwbouwwoningen.
Voor de 30 appartementen, variërend van 55 tot 144 m2, en de
18 woningen was meteen erg veel belangstelling van koperszijde.
Maar liefst 350 belangstellenden meldden zich bij de makelaar.
Bijzonder gebouw
De bijzonderheid van het voormalige schoolgebouw aan de Reeweg Oost in Dordrecht ligt in het historische karakter ervan, alsook
in de uitstraling en betekenis van het gebouw voor de omgeving.

Directies Stenic Holding BV en BVR Groep BV
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De authentieke trappen bij binnenkomst van het voormalige schoolgebouw springen meteen in het oog. De monumentale waarde ervan is dan ook hoog. De combinatie met de glas-in-lood ramen zorgt voor het gevoel 100 jaar terug te zijn in de tijd.
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Monumentale waarden
technische school
Aan de herbestemming van de voormalige LTS ging een waardestel-

B. van Bilderbeek maakte in 1913 een eerste ontwerp voor een

lende bouwhistorische opname vooraf die door Onderzoeks- en

nieuwe school voor 275 leerlingen. Pas in 1918 werd met de

Adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur en Cul-

bouw ervan gestart. Kosten: ca. 700.000 gulden. In 1958 en

tuurhistorie (BAAC BV) uit Den Bosch werd verricht. Dit gebeurde in

1962 vonden uitbreidingen aan de achterzijde plaats.

2009 in opdracht van de gemeente Dordrecht. Het doel was om de
bestaande monumentale waarden van het schoolgebouw, dat sinds

Waardering

2001 de status van rijksmonument heeft, nader te bepalen.

Voor de bepaling van de waardestelling (waardering) van het gebouw wordt onderscheid gemaakt naar hoge monumentale, positie-

Bouw- en gebruiksgeschiedenis

ve en indifferente waarden. De voor- en straatgevels van het hoofd-

Het eerste overleg over een op te richten ambachtsschool in Dor-

gebouw, alsook de wachtruimte, de traphal en de trappartij, hebben

drecht vond plaats op 23 november 1881. Het doel was om de

een hoge monumentale waarde. De monumentale waarde van

praktische opleiding van handwerkers te verbeteren. De eerste

later tot stand gebrachte structuren en elementen zijn daarentegen

Dordtse Ambachtsschool werd daarna in 1883 gehuisvest in twee

indifferent. Het vroeg twintigste-eeuwse schoolgebouw is dan ook

lokalen in de reeds bestaande Burgeravondschool. De plannen

van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architec-

voor een nieuw schoolgebouw zagen in 1892 het levenslicht. Dit

tonische en de stedenbouwkundige waarden. Motieven:

gebouw verrees aan het Kromhout en vormde de nieuwe huisves-

- De school is van cultuurhistorisch belang als een goed voorbeeld

ting van zowel de Ambachtsschool als de Burgeravondschool.

- van een praktijkschool en is als zodanig een representatieve scha-

Het duurde tot 1911 voordat er opnieuw plannen werden gesmeed

- kel in de ontwikkeling van de scholenbouw in Nederland.

voor een nieuwe Ambachtsschool. De befaamde Dordtse architect

- De school is van architectonisch belang vanwege het bijzondere
- ontwerp, de detaillering en het materiaalgebruik door de samen- hang tussen in- en exterieur en omdat het een representatief werk
- is uit het oeuvre van de Dordtse architecten Van Bilderbeek en
- Reus.
- Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en
- de grote mate van gaafheid van de oorspronkelijke hoofdvorm en
- de detaillering, zowel wat het exterieur als het interieur betreft.
- De school heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de promi- nente situering langs een oude uitvalsroute van Dordrecht.

(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, okt. 2014)
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Examens

De karakteristieke trappen bij de hoofdingang van
de voormaligte school zijn nog steeds in gebruik.

De voorgevel aan de Reeweg Oost in de avonduren.
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Jasper Mos, wethouder Economische Zaken, Evenementen, Financiën, Grondbedrijf en Vastgoed,
Huisvesting/ICT, Westelijk Dordtse Oever, Externe veiligheid (van 2011 tot 2018):

“Voorbeeldproject ”
Het gesprek met Jasper Mos vond plaats in november 2017. Voor het verschijnen van dit fotoboek besloot hij als wethouder te stoppen.
Wethouder Jasper Mos is zeer te spreken over de metamorfose van

hierbij om het respect voor het monument. Anderzijds om het

de oude technische school aan de Reeweg Oost in Dordrecht. Het

streven om vanuit onze lange termijn visie nieuwe vormen van

resultaat: de ‘Nieuwe LTS Dordrecht’, is volgens hem in meerdere

woningbouw te realiseren. We vinden het namelijk belangrijk om

opzichten een bijzonder project. Daarmee doelt de gemeentebe-

mensen aan ons te binden die we soms zien vertrekken of waar

stuurder op zowel de constructieve manier waarop de dingen zijn

geen woonruimte voor is. Het werd een win-winsituatie. De ge-

gedaan en geïntegreerd als op het fraaie eindresultaat. Jasper Mos:

meente heeft een oud en lastig pand kunnen verkopen, terwijl we

“De gemeente was eigenaar van het pand. We zochten naar een

tegelijkertijd een mooi woonconcept waar het fantastisch wonen is,

mooie en nieuwe invulling voor het gebouw. Enerzijds ging het

rijker zijn geworden. Dit alles ligt in de lijn die we voor ogen hadden.
Namelijk zoeken naar een passende functie en goede ontwikkeling
met een geschikte huurder of koper.” Jasper Mos maakt er geen
geheim van dat het niet altijd gaat zoals bij de Nieuwe LTS. Niet
verkopen en de kosten voor lief nemen, komt namelijk ook voor.
“Het betreft dan bijvoorbeeld panden, doorgaans in de binnenstad,
die zeer beladen zijn en/of een lange historie kennen. Dat kan voor
de gemeenteraad reden zijn de panden niet te vervreemden of commercieel uit te laten nutten. In dat geval heeft het vastgoedbedrijf
met een verlieslatende exploitatie te maken. In andere gevallen
zoeken we zoals gezegd naar een mooie invulling en dat kan van
alles zijn.” Op de vraag of de gemeente als tussenweg eerst zelf
een vastgoedobject verbetert om het beter geschikt te maken voor
de markt, antwoordt Jasper Mos negatief: “Dat doen we niet. We
zouden dan als ontwikkelaar actief zijn, terwijl het niet de taak van
de overheid is om risicodragend te opereren. Bovendien zijn we daar
veel minder goed in dan een partij als bijvoorbeed de BVR Groep die
dat regelmatig bij de hand heeft. Soms wordt er onderhands verkocht tegen de taxatiewaarde, maar soms kan er ook sprake zijn van
een inschrijving in combinatie met een soort schoonheidswedstrijd
zoals bij dit project. Uiteindelijk willen wij tegen een faire prijs verkopen, omdat het om publiek bezit gaat. Daarnaast moet je politiek
kunnen uitleggen waarom, hoe en met wie je iets doen.”
Restauratie, nieuwbouw en gebiedsontwikkeling

Drs. J. (Jasper) Mos (foto: Ronald van den Heerik)

Het vinden van de juiste marktpartij voor de Nieuwe LTS was essentieel voor succes. Jasper Mos legt het als volgt uit: “Bij dit project
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De modelwoning werd door de BVR Groep al gerealiseerd voordat de officiële overdracht van het pand plaatsvond. Het compleet ingerichte appartement gaf potentiële kopers een goed beeld van hun toekomstige woning. De belangstelling voor de appartementen nam
daarmee toe. Toen de transformatiewerkzaamheden eenmaal waren begonnen, werd de modelwoning weer afgebroken.

gaat het om een combinatie van restauratie, nieuwbouw en ge-

geadviseerd wordt een pand een nieuwe functie te geven, terwijl dit

biedsontwikkeling. Bovendien is er een rijksmonument bij betrok-

dan weer niet noodzakelijkerwijs de meeste opbrengst heeft en/of

ken. Kortom, de koper/ontwikkelaar met wie je als gemeente in

vanuit stedenbouw, ruimtelijke ordening of verkeer wenselijk is. Zo

zee gaat, moet wel de juiste expertise in huis hebben. We hebben

kijkt iedere afdeling vanuit de eigen discipline en expertise naar een

het immers niet over een perifere locatie langs de snelweg met een

dossier. Wanneer sprake is van één integraal advies is dat natuurlijk

rechthoekige kantoordoos waar je gemakkelijk een klimaatinstallatie

mooi, maar de praktijk leert dat dat niet altijd zo is.”

inhangt. De voormalige school was een probleempand waar we er
in Dordrecht overigens nog meer van hebben. Incourant en lastig

Politiek

vastgoed is ons niet vreemd. Hier staat weer wel tegenover dat het

Een gemeentebestuurder moet de dingen die gebeuren politiek

zoeken naar oplossingen voor deze panden interessant kan zijn en

kunnen uitleggen, verantwoorden en verdedigen. Dat maakt het

je in een aantal gevallen, samen met de architect en de ontwikke-

enerzijds extra complex, maar anderzijds toch ook weer bijzonder

laar, tot zeer verrassende vondsten kunt komen.”

en interessant, vindt Jasper Mos: “Politiek kan je de vraag verwach-

De belangen voor marktpartijen bij het bedenken en uitwerken van

ten: waarom heb je het niet aan de hoogste bieder gegund? Of:

projectoplossingen zijn groot. Jasper Mos is zich daar terdege van

een andere partij had een veel mooier concept, waarom heb je ge-

bewust. Tegelijkertijd wijst hij in dit verband ook op de interne be-

kozen voor de hoogste prijs? Beide vragen ga je krijgen. Dat maakt

langen van de verschillende gemeentelijke diensten en afdelingen.

politiek op zich leuk. Alle meningen zijn namelijk vertegenwoordigd.

“Ook binnen ons eigen gemeentelijke circuit zie je ontwikkelingen

Daarom moet je verhaal enerzijds voldoen aan de wet- en regelge-

en belangen die haaks op elkaar kunnen staan wanneer het om

ving en anderzijds een goed gevoel geven bij de partijen met wie

vastgoed gaat. Zo stelt de discipline monumentenzorg het monu-

we zaken doen. Wanneer de intenties oprecht zijn en er sprake is

ment centraal. Het grondbedrijf streeft naar een gezonde grondex-

van respect voor de wederzijdse posities, is er voldoende basis om

ploitatie. En vanuit het vastgoedbedrijf draait het uiteindelijk om het

verder te gaan. Daarnaast is het geen geheim dat we in het verle-

hebben van een batige verkoopopbrengst. Deze drie kunnen soms

den ook hebben geleerd van situaties waarbij de lusten voor de

strijdig zijn. En dan hebben we het nog niet gehad over de afdeling

marktpartij waren en de lasten voor de gemeente. Zulke contracten

economische zaken. Want vanuit dat perspectief kan het zijn dat

sluiten we al heel wat jaren niet meer af!”

Fotoboek transformatie, renovatie en nieuwbouw ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht
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Constructief in gesprek

zo’, ‘hoe zit dat dan juridisch’, ‘kan het nou echt niet anders’?

Als het om monumenten gaat, is er van gemeentezijde alle reden

Alle beren op de weg hebben we zo ongeveer benoemd. Uitein-

om de communicatie met vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, maar

delijk hebben we ja gezegd, omdat alles goed werd voorbespro-

ook aannemers die een monument restaureren, via korte lijnen in-

ken en we ons op een gegeven moment niet aan de indruk kon-

vulling te geven. Jasper Mos: “Helaas maken we mee dat een aan-

den onttrekken dat het weleens heel positief zou kunnen uitpakken.

nemer of een monumenteneigenaar de afdeling monumentenzorg

Dat bleek ook het geval te zijn, want er ontstond een heel andere

te laat inschakelt en we genoodzaakt zijn een handhavingstraject op

verhouding met de buurt. Ook voor ons als gemeente. Er werd

te starten. Dit kan betekenen dat we het werk stil moeten leggen.

mensen vroegtijdig verteld wat er ging gebeuren en hoe de dingen

Daarom zijn we veel liever constructief met elkaar in gesprek over

zouden worden aangepakt. Bovendien konden belangstellenden

waar we mee bezig zijn, wat we tegen komen en wat we ermee

een kijkje nemen en kreeg de ontwikkelaar inzicht in de onduide-

gaan doen. Doet zich iets voor, dan is de afdeling monumentenzorg

lijkheden en zorgen die mensen hadden. Daar vroegtijdig reke-

altijd bereid mee te denken om gezamenlijk naar een passende op-

ning mee houden, geeft rust voor iedereen.“

lossing te zoeken. Bij herontwikkeling en oude gebouwen kom je
altijd wel iets tegen. Bodemvervuiling, asbest, funderingsproblemen,

Trots

constructieve problemen, dit alles kan de kop opsteken. Bij de Nieu-

De Nieuwe LTS is een project waar Jasper Mos buitengewoon trots

we LTS hadden we ook met verrassingen te maken. We hebben ge-

op is. Zowel ten aanzien van de ontwikkeling an sich en de wijze

zamenlijk en op een prettige manier naar oplossingen gezocht. Dat

waarop er is samengewerkt als het eindresultaat: grondgebonden

kon ook, omdat we met monumentenzorg, de omgevingsdienst en

woningen in combinatie met unieke appartementen die men zelf

de ontwikkelaar vooraf alle dingen netjes hadden benoemd en er

kon inrichten. “Het is een goed voorbeeld van de zeer geslaagde

open met elkaar over hebben gesproken. Goed contact met de be-

transformatie van een zeer markant rijksmonument. Het feit dat alle

woners in de omgeving is belangrijk. BVR doet dat heel goed door

appartementen anders zijn, maakt het voor mij extra bijzonder. Het

mensen bij dingen te betrekken en hen op de hoogte te houden

laat zien dat je met een gebouw dat z’n oorspronkelijk functie is

van wat er gebeurt. Als aannemer weet je dat je hoe dan ook voor

verloren hele mooie nieuwe dingen kunt doen. En dat dan ook nog

overlast zorgt. Dan is het voor omwonenden handig om te weten

eens op een prettige manier waarbij het mes bovendien aan meer-

waar je met vragen of klachten terecht kan.”

dere kanten snijdt. Enerzijds dienen we namelijk het maatschappelijke belang, omdat het monument blijft behouden. Anderzijds is spra-

Novum

ke van een commercieel belang ten aanzien van de ontwikkelaar.

Bijzonder en afwijkend van de reguliere gang van zaken was het

Die moet kunnen ontwikkelen en er financieel beter van worden.

verzoek van mede-ontwikkelaar Sjack de Blaay om nog voor de

Het leuke is hier ook dat we als gemeente een andere manier van

officiële overdracht van de panden kantoor te mogen houden in

verkopen hebben gehanteerd door niet alleen het monument te

de oude school. Bedoeling was om de (her)ontwikkeling vanuit de

verkopen, maar het geheel. Hierdoor konden ook nieuwe wonin-

te transformeren locatie ter hand te nemen. In dat verlengde werd

gen worden ontwikkeld. Dat maakt het veel interessanter voor een

eveneens verzocht een modelwoning te mogen realiseren. Jasper

ontwikkelaar/bouwer. We doen dat de laatste tijd vaker om zo de

Mos: “Normaliter vindt eerst de overdracht plaats en gaan ontwik-

beste verkoopstrategie te volgen. Met de Nieuwe LTS zijn we als

kelaar en aannemer daarna in het pand aan de slag. Het voorstel

gemeente enerzijds een potentieel probleem armer en anderzijds

van Sjack de Blaay en de BVR Groep om de ontwikkeling van het

unieke woningen rijker die mensen weer aan onze stad binden.

project alvast vanuit de oude school gestalte te geven, zette ons aan

Een win-winsituatie dus. Kijkend naar het proces zijn er natuurlijk

het denken. We hebben het verzoek, ook ten aanzien van de mo-

dingen geweest waar we zorgen over hebben gehad en over moes-

delwoning, gehonoreerd. Daarmee was de woning al te bezichtigen

ten praten, maar dat is steeds op een respectvolle en zakelijke ma-

toen de school nog eigendom van de gemeente was. Dit had mede

nier gegaan en daar kom je uiteindelijk het verst mee. Ik kijk dan

tot gevolg dat de belangstelling voor de appartementen fors toe-

ook met veel plezier en met grote tevredenheid terug naar hetgeen

nam. Voor ons was het een novum. We waren immers nog steeds

er gezamenlijk is bereikt. Het is in alle opzichten een voorbeeld voor

eigenaar van het pand. De eerste reacties waren dan ook van ‘hoe-

toekomstige soortgelijke projecten.”
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Dankzij de hoge plafonds van de voormalige schoollokalen zijn in alle appartementen entresols aangebracht. Hiermee werd op een speelse
wijze extra ruimte gecreëerd. De foto van de modelwoning laat dat zien. Kopers die twee appartementen kochten en er één woning van
lieten maken, beschikken daarmee over twee tot drie slaapkamers!

Fotoboek transformatie, renovatie en nieuwbouw ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht
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De linker nis bij de hoofdingang aan de Reeweg Oost.

Vo o r d a t d e w e r kzaamheden begonnen

15
Een van de sterk verouderde en verpauperde klaslokalen.

Deze wasbakken bevonden zich bij de douches van de
oude gymzaal. Wasbakken en douches zijn gesloopt.

Een aantal klaslokalen was voorzien van een wasbak.
Ooit werd deze wasbak tot ‘modern sanitair’ gerekend.

Deze voormalige douches waren te vinden bij de oude
gymzaal die werd gesloopt.

Ouderwetse elektrakasten waren op talloze plekken in
het oude schoolgebouw te vinden.

De hoofdingang, gefotografeerd geruime tijd voordat de
transformatie begon in maart 2017.

Fotoboek transformatie, renovatie en nieuwbouw ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht
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Een deel van de karakteristieke gangen. Boven het verouderde systeemplafond
waren verschillende nog oudere plafondafwerkingen te vinden.

17

Links en rechts van de hoofdingang bevinden zich lantaarns. Deze zijn
als onderdeel van de transformatie gerestaureerd.

De oude ingang aan de Madoerastraat.

In de loop der jaren werd de school uitgebreid met bijgebouwen. Ook
hier was de verpaupering zichtbaar. Het gebouw werd gesloopt om o.a.
plaats te maken voor nieuwbouwwoningen.

Deze bijgebouwen zijn gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouwwoningen aan de Madoerastraat.

Fotoboek transformatie, renovatie en nieuwbouw ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht
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Het voorste gebouw zou gesloopt worden om plaats te maken voor de nieuwbouwwoningen in de Madoerastraat.
Het achterste gebouw betreft de rechter vleugel van de monumentale school. Rechts: ingang naar Werkplaats Oost.

Een van de lokalen in het oude schoolgebouw was ingericht als schooltheater.

Op de foto’s links en rechts:
sterk verouderde schoollokalen

19

De hoofdingang, gefotografeerd in maart 2016, geruime tijd voordat de werkzaamheden begonnen. De verkoop van de appartementen in het monumentale
schoolgebouw en de nieuwbouwwoningen was op dat moment in volle gang. De belangstelling van de kant van potentiële kopers was enorm.

Fotoboek transformatie, renovatie en nieuwbouw ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht
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Door de vochtigheid in een van de lokalen van de bijgebouwen kon het onkruid op de eerste vedieping van het
later gesloopte gebouw weelderig groeien.

Elektraverbindingen zoals
deze vroeger werden toegepast.

De glas-in-lood ramen bij de trappen van de hoofdingang
zijn bewaard gebleven en waar nodig gerestaureerd.
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Jarenlang hebben deze CV-buizen en -koppelingen voor de
verwarming van het monumentale schoolgebouw zorggedragen.

Fotoboek transformatie, renovatie en nieuwbouw ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht
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Overdracht oude
LT S a a n N i e u w e LTS

Project BV ‘Nieuwe LTS’
neemt oude LTS over
DORDRECHT - Op 18 april 2016 droeg de gemeente Dordrecht

niets luidde de slogan op de website van de Nieuwe LTS ‘Meester-

de oude LTS officieel over aan project BV ‘De Nieuwe LTS’. Dit

lijk wonen met allure!’ Ten tijde van de overdracht was reeds meer

gebeurde in het nagenoeg 100 jaar oude Rijksmonument. Daarmee

dan de helft van de wooneenheden verkocht. De verkoop van de

werden de monumentale school en de overige gebouwen eigendom

resterende woningen zou eveneens vlot verlopen.

van de project BV waarin Stenic Holding BV en BVR Groep BV elk
voor de helft participeerden.
Meesterlijk wonen met allure!
Het ondertekenen van de stukken geschiedde door wethouder
Jasper Mos namens de gemeente en door Sjack de Blaay namens
Stenic Holding BV en BVR Groep BV. Al met al betekende dit de
officiële start van een transformatie die de lokalen van de oude
school zou veranderen in 30 luxe appartementen. Bovendien
zouden de achter de school gelegen werkplaatsen gesloopt worden
om plaats te maken voor 18 nieuwe eengezinswoningen. Niet voor

Wethouder Jasper Mos (l) en Sjack de Blaay van project BV de ‘Nieuwe
LTS’ schudden elkaar de hand.

Links de vlag van de BVR Groep die de transformatie/nieuwbouw zal
realiseren. Rechts de vlag van toekomstig wooneldorado de ‘Nieuwe LTS’.
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Bertil Dekker, architect en mede-eigenaar van Stijl Architectuur BV BNA:

“ Tr a n s f o r m e r e n
is een vak apart ”
Architect en mede-eigenaar van Stijl Architectuur BV uit Dordrecht,

nieuwe indeling die je op het oog hebt. Want als je aan de gan-

Bertil Dekker, tekende samen met zijn team voor het transformatie-

gen en lokalen te veel moet sleutelen, loop je achter de feiten aan.

en nieuwbouwontwerp van de Nieuwe LTS. “Transformeren is een

Anders gezegd, als je de structuurbepalende lijnen zowel architec-

vak apart. Het vertrekpunt is altijd een bestaand gebouw. Daarom

tonisch als constructief op orde hebt, kan er in principe niks mis

moet zo’n gebouw er zich voor lenen om hergebruikt te worden.

gaan.”

De ervaring leert dat er gebouwen zijn waar hergebruik niet meer
kan. Bijvoorbeeld omdat de structuur en de opzet verkeerd zijn of

Out of the box

omdat het constructief niet klopt. De school in Dordrecht was daar-

Bertil Dekker kan inmiddels bogen op een aantal interessante en

entegen geknipt voor hergebruik en transformatie naar wooneen-

met succes gerealiseerde transformatieprojecten. Toch duidt hij ook

heden. De schoollokalen hadden namelijk precies de goede maat

op een aantal ‘eisen’ dat aan een architect mag worden gesteld.

om er mooie appartementen van te maken. De hoogte van de

“Technische kennis is uiteraard een must, maar sec daarmee red je

lokalen maakte het bovendien mogelijk om in de woningen een

het niet. Je moet ook in staat zijn om anders naar een gebouw te

entresol aan te brengen. Belangrijk is dat alles op de juiste wijze

kijken. Je moet out of the box kunnen denken. Persoonlijk ben ik

samenvalt. Daarbij denk ik aan de markt en de vraag naar wonin-

van mening dat je dit als architect sowieso moet doen, maar bij dit

gen, de constructieve opzet, de locatie en de staat van het gebouw.

soort projecten speelt het een extra rol, omdat transformatie ook

Belangrijk is ook het gevoel dat mensen bij een gebouw hebben. In

een kwestie is van gevoel. Hoe uniek is een gebouw? Hoe goed ligt

Dordrecht zie je dat de helft van de kopers het gebouw van vroeger

het? Wat zijn de speerpunten die een gebouw echt mooi maken?

kent. Men ging er naar school. Vanuit architectonisch oogpunt is dit

Vaak zie je dat bestaande gebouwen in de loop der tijd op allerlei

altijd interessant, omdat het object al op voorhand tot de verbeel-

manieren zijn uitgebreid met bijgebouwen die uit de toon vallen.

ding van mensen spreekt. Daarmee heeft het gebouw ook meteen

Daar moet je van af zien te komen. Wat je doet, is een gebouw

een eigen ziel. Bij nieuwbouw is de uitdaging om een ziel in het

strippen tot de essentie en teruggaan naar het oorspronkelijke idee

gebouw te leggen vaak een opgave op zich.”

van de architect die het bedacht. Daar moet je gevoel bij krijgen. Je
moet uit zien te vinden of het oorspronkelijke er nog wel echt is. In

Constructieve lijnen

Dordrecht zie je lange gangen, grote lokalen, schitterende trappar-

Wat een bestaand gebouw aan mogelijkheden biedt, heeft volgens

tijen, glas in lood, hoge ramen en ga zo maar door.”

Bertil Dekker alles te maken met de constructieve lijnen. Elk gebouw
heeft een bepaalde structuuropzet. Zo hebben oude scholen vaak

Samenwerken

lange gangpartijen en hoge plafonds. “Constructieve elementen

Samenwerken met ontwikkelaars en bouwers, maar ook met ge-

zoals gangen zijn essentieel. Daar moet je niet aan willen komen.

meenten, is Bertil Dekker niet vreemd wanneer het om transforma-

Vervolgens heb je de lokalen en de scheidingen tussen deze ruim-

tie gaat. Samenwerken en flexibel opereren zijn naar zijn mening

ten. Die moeten zoals eerder gezegd de blauwdruk zijn voor de

niet zomaar een must. “Een project zoals in Dordrecht maak je niet
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Bertil Dekker met enkele medewerkers van Stijl Architectuur BV BNA.

in je eentje. Dat doe je samen. Sterker nog: het is voor alle betrok-

transformatieprojecten gedaan. Een goed voorbeeld daarvan is het

ken partijen van het grootste belang om meteen vanaf het begin

zgn. ‘Dolhuys’ in Dordrecht. Dit rijksmonument stamt uit de 16e

gericht samen te werken. Bij transformatie is het zaak dat het

eeuw en deed o.a. dienst als psychiatrische inrichting. Bertil Dekker

project op alle vlakken klopt. Denk aan de buurt, de economische

tot slot: “Ook hier zie je dat je met de buurt en de buurtbewoners

haalbaarheid en alle andere aspecten op het gebied van constructie,

te maken hebt. Want de nieuwe functie die je aan een gebouw

ontwerp, etc. Vanaf het begin moet de intentie er zijn om er samen

geeft, raakt direct de mensen die eromheen wonen. Het lijkt alle-

iets goeds van te maken. Het optimaal benutten van een ieders

maal erg vanzelfsprekend en eigenlijk is het dat ook, maar een

expertise is voor mij voorwaarde. In die zin hebben ook de buurt-

goede match tussen de toekomstige en de zittende bewoners wordt

bewoners hun expertise. Vergeet dat niet. Die weten precies hoe

voor een belangrijk deel bepaald door de uitstraling en functie van

de dingen in de buurt werken en, belangrijker nog, niet werken,

het hergebruikte gebouw, inclusief hetgeen er op het betreffende

zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het parkeren of de sfeer in de

perceel aan andere wooneenheden wordt gerealiseerd. Wat het

wijk. Het zou stom zijn om daar geen rekening mee te houden. Wij

project in Dordrecht betreft, was het contact met de buurt optimaal,

zijn bezig met gebouwen waar mensen met plezier in moeten gaan

omdat ontwikkelaar, architect, gemeente en bouwer er samen als

wonen en waar mensen met buurtbewoners te maken krijgen en

team voor gingen.”

andersom.” Stijl Architectuur BV heeft in het verleden meerdere

Fotoboek transformatie, renovatie en nieuwbouw ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht
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De sloop van de bijgebouwen,
zoals de voormalige werkplaats
was spectaculair om te zien.
Door het vele stof dat vrij kwam,
werd er voortdurend gespoten om
de sloopobjecten nat te houden.
Voor de bewoners van de
Madoerastraat werd hiermee een
eind gemaakt aan de weinig fraai
ogende bijgebouwen in hun straat.

Slopen, strippen
en weer opbouwen

27
Het overgebleven puin wordt uiteindelijk gescheiden afgevoerd.

Onder het praktijklokaal waar jarenlang onder andere autotechniek werd onderwezen, liggen diverse autobanden.

De sloop van de bijgebouwen zou de nodige tijd in beslag nemen. Het gebouw op
de foto zou uiteindelijk helemaal worden gesloopt.

Fotoboek transformatie, renovatie en nieuwbouw ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht

28

Het scheiden van de verschillende puinsoorten is het werk
van het sloopbedrijf. Het meeste zal worden gerecycled .

Puin en afval scheiden.

Op de eerste verdieping van een van de bijgebouwen bevond zich een toiletruimte.
Eén van de wastafels hangt er nog, maar zou snel daarna worden verwijderd.

29
Ook in het schoolgebouw werd gesloopt.

Na het strippen van de oude leslokalen werden de stalen frames aangebracht die de entresols moeten dragen.

Fotoboek transformatie, renovatie en nieuwbouw ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht
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Het aanbrengen van de entresols is mogelijk, omdat de plafonds in de lokalen hoog genoeg zijn.

31

Door de vele typen appartementen zijn er ook diverse varianten en indelingen van de entresols.

Fotoboek transformatie, renovatie en nieuwbouw ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht
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Door de verscheidenheid in entresols lijkt het alsof alle appartementen een andere ‘bovenverdieping’ hebben.

33

Het monumentale schoolgebouw in de steigers.

De laatste resten van het sloopmateriaal liggen gereed om afgevoerd te worden.

Fotoboek transformatie, renovatie en nieuwbouw ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht
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De karakteristieke trap van de begane grond naar de eerste verdieping in de zijvleugel (zijde Timorstraat) zou behouden blijven. Dit geldt ook voor de
fraaie ramen.

Ook de buitengevel van de school wordt aangepakt.

De twee lantaarns die bij de hoofdingang hangen, zijn
gerestaureerd. Op de foto: lantaarns in de grondverf.
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13 december 2016

Bouw appartementen
officieel van start
Op 13 december 2016 gaf wethouder Jasper Mos het officiële

Mos (midden) bij het sluiten van de koker waarin zich een net daar-

startsein voor de bouw. Dat gebeurde onder andere onder het toe-

voor door de wethouder ondertekend pamflet bevindt. De koker

ziend oog van toekomstige bewoners. Voor die gelegenheid mon-

wordt even daarna in een tijdcapsule geplaatst die in de muur van

teerde hij een tijdscapsule in het monumentale gebouw. Daarna

het 100 jaar oude gebouw wordt gemonteerd. Sjack de Blaaij van

mochten de kopers een kijkje nemen in hun toekomstige woning.

Stenic Holding BV (rechts), ontwikkelpartner van BVR Groep BV,

Met ladders betraden ze hun nog niet afgewerkte entresol. Hoofd-

kijkt belangstellend toe. Foto linksonder: Jasper Mos monteert de

uitvoerder Kees van der List (links op de foto boven) helpt Jasper

tijdcapsule in de muur. Foto rechtsonder: het eindresultaat.

Fotoboek transformatie, renovatie en nieuwbouw ‘Nieuwe LTS’ Dordrecht
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Jeanine Katsman, Adviseur Erfgoed gemeente Dordrecht:

“Sfeer en klasse van
toen blijven voelbaar”
Jeanine Katsman is Adviseur Erfgoed bij de gemeente Dordrecht en

verantwoord bezig zijn, zoals BVR, minder vaak bezoeken. Want

als zodanig werkzaam voor het vakteam erfgoed. Haar bemoeienis-

is er iets, dan neemt men zelf contact op. Een aannemer met ver-

sen met de transformatie van de voormalige technische school naar

stand van zaken en gevoel voor monumentale waarden opereert

de ‘Nieuwe LTS’ waren intensief. “Dordrecht is een echte monu-

als partner. Je hebt immers hetzelfde doel. Bovendien voelt het als

mentenstad. Met zo’n 2.000 monumenten, waarvan 900 rijksmo-

een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo trok hoofduitvoerder

numenten en 1.100 gemeentelijke monumenten en beeldbepalen-

Kees van der List van BVR altijd op het juiste moment aan de bel.

de panden, zijn we de achtste monumentenstad van Nederland.

Dan was het van we moeten hier of daar even naar kijken. Daaraan

Voor de grootte van de stad hebben we dus relatief veel oude pan-

herken je dat het goed zit.”

den, zij het dat we in de jaren ‘60 en ‘70 vrij veel saneringsprojecten hebben gehad.” Hoewel de meeste monumenten eigendom

Bouwhistorisch rapport

zijn van particulieren, heeft de gemeente naar deze mensen wel

In het geval van de ‘Nieuwe LTS’ is vooraf veel besproken. Ook is

een functie. Jeanine Katsman legt het als volgt uit: “Vanuit de

er op bouwkundig gebied veel bepaald. Bij de beoordeling van het

gemeente beoordelen wij vergunningaanvragen, begeleiden wij

plan van de architect wordt in eerste instantie bekeken of er monu-

restauraties en geven we advies aan monumenteigenaren die daar

mentale waarden zijn die verloren kunnen gaan. Is daarvan sprake,

prijs op stellen. Door middel van advisering en vergunningproce-

dan wordt aangegeven wat behouden moet blijven of anders moet.

dures behouden we de monumentale waarden van de panden en

De architect heeft daarmee een nieuw vertrekpunt om tot een

proberen we deze zelfs waar nodig in ere te herstellen”.

definitief ontwerp te komen. Bij grotere verbouwingen van monumenten zoals de lts wordt tevens het bouwhistorische rapport

Monumentenzorg Dordrecht

opgevraagd. Jeanine Katsman: “Je ziet dan wat er oorspronkelijk is

Waar het in Dordrecht de rijksmonumenten betreft, heeft de

gebouwd, wat er in de loop der tijd is verbouwd of aangebouwd

Rijksmonumentenzorg, officieel Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

en wat er van over is gebleven. Zo’n rapport geeft antwoord op de

genaamd, de verantwoording voor de rijksmonumenten bij de ge-

vraag wat er van de oorspronkelijke en latere bouw de moeite van

meente gelegd. De technische school aan de Reeweg Oost is een

het behouden waard is. Een dergelijk inzicht is belangrijk voor het

rijksmonument. Jeanine Katsman: “Mensen die een vergunning

uiteindelijke resultaat, want hoewel het gehele gebouw monument

aanvragen om iets aan hun monument te veranderen, adviseren

is, wil dat niet zeggen dat alle onderdelen daarmee automatisch

wij altijd om eerst hun plan aan ons voor te leggen. Wij leggen dan

monumentaal zijn.”

uit wat wel en niet gehonoreerd kan worden. Dit geldt ook voor
het onderhoud van monumenten. Op die manier houden we in de

Waardestelling

gaten of de monumentale waarde behouden blijft. Deze meer con-

“In zo’n bouwhistorisch rapport wordt een waardestelling gemaakt.

trolerende taak hebben we ook tijdens de verbouw en/of restau-

Hierbij maken we onderscheid naar onderdelen met hoge monu-

ratie van een monument. De praktijk leert dat we aannemers die

mentale waarde, positieve monumentale waarde en indifferente
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Ir. J. M. (Jeanine) Katsman

monumentale waarde. Wat we ook doen is het aangeven van de

tanddak van de fabriek hoge monumentale waarde. De gang- en

storende elementen. Hoewel je je kunt afvragen of dit zinvol is,

lokalenstructuur hebben positieve monumentale waarde. “Er is

krijg je wel een beter beeld van wat je kunt of moet missen om

door een van de andere aanbieders in het begin geopperd om de

het monument als zodanig beter te kunnen beleven”, licht Jeanine

gang bij de appartementen te betrekken. Daar is echter niet voor

Katsman toe. Voor de lts geldt dat het monumentale deel uit de

gekozen, omdat je daardoor de gang niet meer kunt beleven en

oorspronkelijke school en de zgn. fabriek bestaat. Dat zijn de

dus onnodig monumentale waarde zou inleveren. Het voordeel

beschermde delen. De overige gebouwen zijn dat niet en zijn dan

van het plan van Stijl Architectuur is dat je in het voorste deel de

ook gesloopt. Op basis van de waardestelling hebben de buiten-

gang helemaal blijft beleven en in de zijvleugel de gang als balkon

gevel, het entreegebied met het hoofdtrappenhuis en het zaag-

bij het appartement is getrokken. Door met lage schuttingen te
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werken, blijft de gang in beeld. In het ontwerp van Bertil Dekker

Samenwerking

van Stijl Architectuur blijft de beleving in het gebouw gehandhaafd.

Een monument goed verbouwen en restaureren, vraagt om gericht

Dat is een groot pluspunt. Het andere goede aan het ontwerp zijn

samenwerken. Uiteraard tussen de commissies die erbij betrokken

de tussenruimten tussen de lokalen in de zijvleugel. Deze doen nu

zijn, maar ook de samenwerking tussen de afdeling monumenten-

dienst als entrees voor de appartementen. De bestaande structuur

zorg en de aannemer is van belang voor een goed eindresultaat.

wordt op die manier op een andere, maar wel heel functionele

Jeanine Katsman spreekt voor wat betreft de samenwerking met

wijze opnieuw ingezet.”

BVR over partners. “Uiteraard hebben wij onze expertise en verantwoordelijkheden. BVR brengt als aannemer weer de ervaring en

Monumentenzorg

know-how in die men in de loop der jaren heeft opgebouwd bij het

De transformatie van het monument is niet alleen een zaak van

verbouwen en restaureren van monumentale panden. Daarnaast

het vakteam erfgoed van de gemeente Dordrecht. Want ook de

mogen we de samenwerking met de architect niet uitvlakken. Die is

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is er nauw bij betrokken. Uit de

namelijk betrokken bij de voorbereiding. En zijn ontwerp vormt de

toelichting van Jeanine Katsman blijkt dat dit voortvloeit uit het feit

basis voor wat er gaat gebeuren. Hoewel een aannemer in die fase

dat de lts als rijksmonument een functiewijziging ondergaat.

nog niet aan de gesprekken deelneemt, liep dat in het geval van de

“In zo’n geval moet de Rijksdienst adviseren. Daarnaast hebben

Nieuwe LTS anders. Ontwikkelaar Sjack de Blaay wilde namelijk zo

we te maken met de welstands- en monumentencommissie van

vroegtijdig mogelijk weten of het project financieel haalbaar was.

de gemeente. Die beoordeelt uiteindelijk de aanvraag. Wij van

Dat leidde ertoe dat BVR in een vroeg stadium is gaan rekenen.”

het vakteam erfgoed beoordelen dus in feite niets. We begeleiden
het ontwerp, teneinde ervoor te zorgen dat de vergunning zo snel

Missie geslaagd

mogelijk afgegeven kan worden. Dat doen we door voldoende

Met name op de bouwplaats was goed te zien dat BVR op een

informatie te verzamelen, zodat de welstands- en monumenten-

ruime ervaring kan bogen. Het viel Jeanine Katsman op dat diverse

commissie het plan naar behoren kan beoordelen. Denk hierbij aan

oudere medewerkers met veel gevoel voor het gebouw hun werk

tekeningen, rapporten, etc.”

deden. “Mooi om te zien”, zegt ze, “want ze konden de oude
ramen heel mooi namaken. En daar bleef het niet bij, want als ik de

Ontwerpproces

bouwkundige consequenties van dingen niet kon overzien, vroeg

Tijdens het ontwerpproces zijn er allerlei zaken die de kop opsteken

ik het aan hoofduitvoerder Kees van der List. Wat als we dit gaan

en van invloed zijn op het verdere verloop van het proces. Dit leidt

doen en wat als we dat gaan doen? Zo maak je er samen het beste

tot principiële beslissingen die een architect moet weten om het

van. Al met al hebben we met elkaar, dus gemeente, ontwikkelaar,

ontwerp af te kunnen ronden. Zo is in de zijvleugel besloten om

architect en aannemer, de beste oplossing gerealiseerd. Je kunt nu

de gang als het balkon te gebruiken, terwijl ten aanzien van de

eenmaal niet alles wat monumentaal is behouden. Concessies val-

hoofdvleugel besloten is om aan de achterzijde een nieuwe con-

len soms zwaar, maar zijn soms toch nodig om enerzijds het oude

structie te maken voor balkons. Jeanine Katsman: “Dat zijn twee

pand een nieuwe kans te geven in een nieuw tijdperk en er ander-

verschillende beslissingen waarmee we al voor de vergunningaan-

zijds voor zorg te dragen dat de belangrijke monumentale kern-

vraag, dus in het voortraject, naar de welstands- en monumenten-

waarden van het gebouw bewaard blijven. Zo blijft de tijdloze sfeer

commissie gegaan zijn. Want als de commissie daar niet mee

en uitzonderlijke klasse van het monumentale gebouw voelbaar en

akkoord gaat, moet er een ander ontwerp komen. Mijn specifieke

is onze missie geslaagd!”

taak is het dus om er tijdens de procedure op toe te zien dat de
welstands- en monumentencommissie die informatie krijgt die
nodig is om een aanvraag goed te kunnen beoordelen.”
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Hoge monumentale waarde heeft de voorgevel. De foto werd gemaakt op 22 december2015, geruime tijd voordat de werkzaamheden begonnen.

Ook de trap bij de entree heeft een hoge
monumentale waarde. De foto is gemaakt
op 22 dec. 2015, geruime tijd voordat de
werkzaamheden begonnen.

Ook de trap bij de entree heeft een hoge monumentale waarde. De foto is gemaakt op 22 december 2015, geruime tijd voordat de werkzaamheden begonnen.
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Martin van Elteren, projectcoördinator Suijkerbuijk Bouw & Services BV:

“Ad hoc ingrijpen
en creatief zijn”
Na heel wat jaren met nieuwbouwprojecten bezig te zijn geweest,

Ook bleek een aantal wanden niet conform de oude bouwtekenin-

is Martin van Elteren sinds anderhalf jaar druk met de projectcoör-

gen te zijn opgetrokken. Daarnaast kregen we te maken met ver-

dinatie van een 100 jaar oud gebouw. Iets heel anders, weet hij

schillen in vloerdiktes en bleken de ruimten niet allemaal even hoog

nu uit ervaring, maar wat hem betreft ook een stuk interessanter:

te zijn met alle gevolgen van dien voor de entresols in de apparte-

“Natuurlijk blijven nieuwbouwprojecten mooi om te maken. BVR

menten. Bovendien bleek de asbestinventarisatie onvolledig te zijn,

bouwt hele fraaie en complexe gebouwen. Denk maar aan onze

omdat er door tussentijdse verbouwingen ook in kruipruimten as-

zorg- en onderwijs projecten. De Nieuwe LTS is een heel ander ver-

best werd gebruikt. Daar kom je gaandeweg het werk achter. Dit

haal. Het project zit boordevol verrassingen. Niet vreemd natuurlijk

geldt ook voor een aantal plekken waar de bodem verontreinigd

voor een dergelijk gebouw, maar daarom niet minder interessant.

was, zoals onder de voormalige werkplaats en bij de grote schoor-

Bouwtekeningen van toen zijn schaars en niet altijd gedetailleerd.

steen. Het zorgde voor vertraging, omdat asbest- en bodemver-

Daarom is het belangrijk het gebouw en de ruimten vooraf goed in

ontreinigingsproblemen eerst moeten worden opgelost.”

te meten. Dat hebben we zo goed mogelijk gedaan. Desondanks
loop je gaandeweg het werk tegen zaken aan die je niet kon voor-

Hoogstandjes

zien. Vaak, omdat ze verstopt zitten of geen functie meer hebben.

Bouwkundig zijn er volgens Martin van Elteren een aantal interes-

Zo kwamen we in het hoofdgebouw diverse rookkanalen tegen.

sante hoogstandjes verricht. Zo memoreert hij aan de stalen gevel-

Met uitzondering van één stookplaats zijn deze allemaal verwijderd.

kaders die in de zijgevel van het hoofdgebouw zijn aangebracht.
“Het is van origine een technische school. Dus dan zorgen indus-

Ing. M.A. (Martin) van Elteren

triële accenten voor een extra dimensie. Mooi om te zien en goed
bedacht door de architect! Een ander hoogstandje vind ik de achtergevel van het fabrieksgebouw met het zaagtanddak. Hier moest
de achtergevel vernieuwd worden met behulp van een stalen portaalconstructie. We hebben voor dat doel het zaagtanddak tijdelijk
opgelicht, waarna alles is afgewerkt met fijn stucwerk. Ook hebben
we in de kelder het plafond gestut met stempels. Het slopen van de
bebouwing die erop stond, gebeurde namelijk met redelijk zwaar
materieel. We wilden voorkomen dat het plafond zou instorten of
scheuren. Het zijn van die dingen die je van een ervaren aannemer
als BVR mag verwachten. Ad hoc ingrijpen en creatief zijn, is onontbeerlijk. Het is inherent aan een project als de ‘Nieuwe LTS
Dordrecht’, maar tevens een project waar zelfs de meest ervaren
bouwer nog dingen leert. Dat maakt het bijzonder en uniek.”
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Bouw 18 nieuwe
woningen aan de
Madoerastraat
officieel van start
op 7 juni 2017
Naast de transformatie van de voormalige monumentale Ambachtsschool naar luxe appartementen
maken ook 18 nieuwbouwwoningen
onderdeel uit van het project. Samen
met de toekomstige bewoners werd
op 7 juni 2017 bij de start van de
bouw stilgestaan. BVR directeur
Peter Suijkerbuijk sprak de aanwezigen toe. Hij nodigde hen uit om bij
de officiële handeling behulpzaam te
zijn en de laatste hand te leggen aan
de begane grondvloer van de woningen. Twee jonge bewoners, Daniël
en Simon, meldden zich spontaan.
Onder het genot van een hapje, een
drankje én de vers gebakken vis van
een plaatselijk viskraam werd er nader kennis gemaakt. Voor de nieuwe
bewoners was er alle gelegenheid de
eerste ervaringen uit te wisselen over
de bouw en hun toekomstige woonplek.
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Nieuwbouwwoningen
en binnenterrein
Voor de nieuwe woningen moest er zo’n 18 meter geheid worden. De eerste drie meter werden vanwege een kleilaag geboord. Daarna verdwenen de betonnen heipalen met behulp van een heimachine de grond in. De school staat op houten palen. Onderzoek wees uit dat de conditie van deze palen goed was.
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De heipalen hadden verschillende lengtes vanwege de verschillen in
de samenstelling van de bodem. In totaal gingen er 103 betonnen
palen de grond in, variërend van 17,75 tot 20,50 meter.
- 9 betonpalen,
- 21 betonpalen,
- 64 betonpalen,
- 9 betonpalen,

250 mm, 17,75 m1
250 mm, 19,00 m1
250 mm, 20,25 m1
250 mm, 20,50 m1
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Fundering nieuwbouwwoningen Madoerastraat.
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Bewoners van de Madoerastraat kregen meer dan
eens te maken met overlast en verkeershinder. Echt
veel mopperaars waren er niet, want bewoners waren
blij met de komst van de nieuwe woningen die hun
straat een beter aanzien geven.
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Realisatie nieuwbouwwoningen.
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De achterzijde van de 18 nieuwbouwwoningen. De ingang
van de woningen bevindt zich in de Madoerastraat.
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Het binnenterrein begint ook vorm aan te nemen.
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De achterzijde van de voormalige technische school krijgt steeds
meer vorm. De integratie met het binnenrerrein is reeds zichtbaar.

Het binnenterrein is in de maak. De
ingang naar de parkeerkelder is zichtbaar.
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De inrit naar de parkeerkelder onder
het binnenterein is in de maak.
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Grondwerkzaamheden woningen Madoerastraat.
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Kees van der List, hoofduitvoerder Suijkerbuijk Bouw & Services BV / BVR Bouw BV:

“Liefde op het
eerste gezicht ”
“Het was in september 2015, op een zondag”, zegt hoofduitvoer-

bij. Het werd opnieuw liefde op het eerste gezicht, maar nu met

der Kees van der List. “Ik had vernomen dat BVR de transformatie

een 100 jaar oud gebouw. Mijn conclusie stond meteen vast: dit

van de lts in Dordrecht zou gaan uitvoeren. De verkoop van de ap-

project ga ik maken!”

partementen en woningen was gestart, de belangstelling groot en
dus werd het tijd om eens een kijkje te gaan nemen. Met de sleutel

Het hele gebouw...

op zak reed ik naar Dordrecht, niet wetende wat ik zou aantreffen.

Kees van der List zit duidelijk op zijn praatstoel wanneer het over

Ik had het fraaie restauratie- en renovatieproject van Suiker Unie in

het project gaat. Zo vond hij in de oude werkplaats en op diverse

Dinteloord, ook een monument, net afgerond. En nu stond ik voor

andere plekken in het gebouw oude gereedschappen, waaronder

een compleet nieuwe uitdaging. Mijn vrouw was er die zondag ook

tal van houtschaven. Ze deden hem denken aan de tijd toen hijzelf
als jongeling op de lts zat en zijn eerste schreden zette op het pad
van de bouwnijverheid. Want Kees van der List begon zoals menig
bouwvakker dat gedaan heeft. Als leerling, op z’n zestiende. In zijn
geval als leerling timmerman.
“Het gebouw heeft iets wat je alleen bij dit soort gebouwen vindt.
Neem nu de hoofdingang en de entree met de trappen en het glas
in lood. Zoiets wil je weer in ere herstellen. Ook de gangen en de
hoge plafonds in de lokalen waren zeer karakteristiek. Toch was
het vooral de uitstraling van de voormalige school die ondanks
de ingetreden verpaupering en de slechte staat van een aantal
bijgebouwen indruk op mij maakte. Als mensen mij vragen wat ik
bijzonder vind aan het monumentale gebouw kan ik eigenlijk maar
één antwoord geven: het hele gebouw, ondanks de verrassingen
die een 100 jaar oud pand in petto kan hebben.” Hiermee doelt de
hoofduitvoerder op een aantal problemen dat zich gaandeweg het
strippen van de ruimten liet zien. Naast onvoorziene bouwkundige
hobbels werd bijvoorbeeld ook asbest gevonden. “Hoewel dit soort
vondsten niet vreemd zijn voor een gebouw op leeftijd, is er niet
minder reden om er zo snel mogelijk iets aan te doen. Alle wooneenheden waren immers verkocht. Met vereende krachten en in

De bouwketen stonden aan de voorzijde aan de Reeweg Oost.

goed overleg met onder andere de architect en de constructeur
hebben we alles op kunnen lossen. Een positief verhaal dus waar
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Hoofduitvoerder Kees van der List, geportretteerd in een van de grotere appartementen, stak zijn
waardering voor de direct omwonenden niet onder stoelen of banken. “Overlast was niet te voorkomen. Dat kwam onder andere door de locatie en de bebouwing rondom. Het prettige contact met
de omwonenden was er echter niet minder om. Belangrijk, want dan kun je door met je werk!”

we trots op kunnen zijn en waar onze ervaring en know-how op

dat veel kopers iets wilden bewaren van het oude lokaal waar men

het gebied van renovatie en restauratie goed van pas kwamen.

in is gaan wonen. Dat varieerde van iets kleins tot een kozijn, incl.

Weten waar je mee bezig bent en op tijd ingrijpen of aan de bel

glas. Na de oplevering gaven de bewoners deze aandenkens een

trekken als dat nodig is, is essentieel. Een oud gebouw zit nu een-

plaatsje in hun eigen appartement.” Restauratiewerk was er volop.

maal boordevol verrassingen en geheimen, zowel leuke als minder

Zo werd het glas in lood op diverse plekken hersteld en zijn de

leuke.”

lantaarns bij de hoofdingang weer als nieuw. Al met al werd ruim
de helft van wat zich aan bouwkundige vraagstukken voordeed in

Maatwerk

het werk opgelost. Het toont eens te meer aan dat de goede afloop

Bij het transformeren van de oude lokalen naar hedendaagse ap-

van een project van het kaliber lts Dordrecht valt of staat met de

partementen ging het in nagenoeg alle opzichten om maatwerk.

ervaring en know how van de aannemer en zijn team van medew-

De indelingen zijn immers allemaal anders. Deels, omdat de koper

erkers en bouwpartners. Kees van der List tot slot: “In mijn loop-

specifieke wensen had en deels, omdat de bestaande draagcon-

baan heb ik heel wat nieuwbouwprojecten gerealiseerd, variërend

structie van het monument niet kon en mocht worden aangetast.

van kleine tot grote en complexe projecten. De ‘Nieuwe LTS’ was

Daar komt bij dat een aantal kopers twee appartementen kocht

een heel ander soort project. Restauratie, renovatie en nieuwbouw

en er één woning van liet maken. Kees van der List: “Bouwkundig

kwamen hier samen. Projecten waarbij oudere, monumentale ge-

was het best lastig. Het slopen van bijgebouwen is zo’n voorbeeld.

bouwen centraal staan, zijn me niet vreemd, maar het project in

Want waar deze verbonden waren met monumentale delen moest

Dordrecht is wel heel bijzonder. We, en dan bedoel ik alle onder-

een nieuwe buitenmuur gerealiseerd worden. We hebben dat op-

aannemers en leveranciers, ontwikkelaars, constructeur, architect en

gelost met steenstrips, 18.000 in totaal. Ook het waterdicht maken

alle betrokken collega’s van de BVR Groep, hebben een geweldige

van de kelder past in de rij bouwkundige hoogstandjes. Heel leuk is

prestatie geleverd. Chapeau!”
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De transformatie van de voormalige schoollokalen naar luxe
appartementen vordert gestaag. Na de nodige sloop- en
breekwerkzaamheden worden de ruimten stuk voor stuk
gereed gestoomd om als hedendaags appartement dienst te
doen. Omdat alle appartementen anders zijn van afmeting
en indeling is elk appartement uniek. Bijzonder fraai zijn de
entresols die de bewoonbare ruimte aanzienlijk vergroten. Een
aantal nieuwe bewoners kocht twee appartementen en liet er
één groot appartement van maken.

Transformeren naar luxe
appartementen in een
monumentaal gebouw
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Dubbel appartement
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De fraaie entree wordt
aangepakt en opgeknapt.
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Voormalige gangen gaan dienst doen als ‘balkons’ voor de appartementen
op de verdieping. De fraaie stalen kozijnen integreren oud en nieuw.
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De fraaie gevels en kozijnen van de voormalige leslokalen aan de
voorzijde van de appartementen tonen de hoogte van de appartementen.
Het aanbrengen van entresols vormde dan ook geen enkel probleem.

Aan de Reeweg-Oost worden bij de hoofdingang muurtjes gemetseld voor de toegangspoort. Ook worden voorzieningen gemaakt voor (tijdelijke) brievenbussen.
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Grondwerkzaamheden ten behoeve van kabels.
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De ‘ambachtsschool’ was vroeger een begrip, zowel qua opleiding als qua naam.
De opleiding is voor veel mensen hét begin geweest van een lange carrière als vakman.
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Op basis van de waardestelling die vooraf is bepaald, hebben de
buitengevel, het entreegebied met het hoofdtrappenhuis en het
zaagtanddak van de fabriek hoge monumentale waarde. Dit gebouw
mocht dan ook niet worden gesloopt en doet inmiddels dienst als
parkeerruimte. Het zaagtanddak is opgeknapt.

Zaagtanddak oude
‘fabriek’ heeft hoge
monumentale waarde
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Een eindresultaat
om trots op te zijn
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Binnenkijken bij een van de bewoners die over een dubbel appartement beschikt.
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De Nieuwe LTS gezien vanuit de Timorstraat.
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Fraaie gangpartijen bij binnenkomst van het gebouw. In het verleden liepen hier talloze LTS-leerlingen.
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De authentieke trap naar de bovenverdieping bij de entree is een lust voor het oog.
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Voormalige gangen zijn veranderd in ‘balkons’. Hierdoor zijn de gangen, weliswaar met een andere functie, visueel in beeld gebleven.
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In de voormalige fabriek staan nu auto’s geparkeerd. Het zaagtanddak heeft een hoge monumentale waarde.
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Woningen Madoerastraat.
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hoofdaannemer

BVR Groep BV
Hoofdvestiging

Inno Concept Bouwen (ICB)

Ettenseweg 48

Inno Concept Bouwen werd ontwikkeld als reactie op de traditio-

4706 PB Roosendaal

nele manier van bouwen en is gebaseerd op kwaliteit, samenwerking en efficiency. Het optimaliseren van deze drie onderdelen biedt
zekerheid in bouwproces, doorlooptijd, budget en kwaliteit. Het resultaat is een hoger rendement voor alle betrokkenen, omdat wordt
samengewerkt als gelijkwaardige partners. Niet voor niets is Inno
Concept Bouwen gebaseerd op de slimme match tussen ketenintegratie en BIM-technologie.

tel. (0165) 63 11 11

BVR Plus Concepten

fax (0165) 63 12 10

Omdat BVR Groep BV meer wil zijn dan een standaardbouwer

E-mail: info@bvrgroep.nl

die het puur van aanbestedingen moet hebben, is BVR Plus in

www.bvrgroep.nl

het leven geroepen. Kort samengevat gaat het hierbij om een
all-in servicepakket met een compleet aanbod klantspecifieke

Werkmaatschappijen

oplossingen op het gebied van wonen (en werken). Deze toe-

- BVR Bouw BV

gevoegde waarde uit zich in dienstverlening, commitment,

Ettenseweg 48, 4706 PB Roosendaal

kennis en ervaring. WOON+, DUBO+ en RENO+ zijn de hier-

BVR Groep BV - Stenic Holding BV

- BVR Bouw Gorinchem BV

Avelingen-west 49, 4202 MS Gorinchem

van afgeleide en ontwikkelde BVR Plus Concepten die staan
voor kwaliteit, betaalbaarheid en maatwerk. Deze concepten

N i e u w e LTS D o rd re c ht

- BVR Bouw Rasenberg BV

Ettenseweg 48, 4706 PB Roosendaal

omvatten procesmatige innovaties, technische oplossingen en
complete woon- en onderhoudsconcepten.

- Suijkerbuijk Bouw & Services BV

Ettenseweg 48, 4706 PB Roosendaal

transformatie, renovatie en nieuwbouw

- BVR VastgoedOntwikkeling BV

Ettenseweg 48, 4706 PB Roosendaal
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