
 

 

 
 
Voor een VMBO- en praktijkschool in Roosendaal heeft RO&AD architecten een 
gebouw ontworpen, dat de leraren, leerlingen en vrijwilligers zelf zouden kunnen 
verwezenlijken. Dat is gebeurd: aangevoerd door een leraar is het 
schoolgebouw in anderhalf jaar tijd gerealiseerd. 
 

 
Het begon ermee dat familie van Pul en de gemeente Roosendaal een ongebruikt stuk land 
aan het Da Vinci College ter beschikking stelde. Hier kon de school – voor VMBO en 
praktijkonderwijs, met onder meer een agrarische invalshoek – een nieuw gebouw realiseren 
waar tuin-, terrein-, dier- en plantenverzorging een plek zou krijgen. 
 
Er was grond, goede wil en betrokkenheid van de school, de buurt en de gemeente 
Het architectenbureau RO&AD ontwierp een eenvoudig realiseerbaar gebouw. Ook de 
landschapsontwerpers van Vis à Vis en de Provincie Noord-Brabant ondersteunde het 
project. 
 
 
 
 
Houten constructie 
Het ontwerp bestaat uit een zes meter brede en honderd  
meter lange houten constructie, met relatief makkelijk  
te maken binten.  
Voor de verbindingen zijn spijkerplaten gebruikt. 
 
De ruimtes, zoals een leslokaal, een dierenverblijf en een kas zijn achter elkaar geplaatst. Een 
onderdeel als een hal, die ruimte en geld zou kosten, is achterwege gelaten. In totaal heeft het 
gebouw een oppervlak van 600 m2.  
 
 
 
 
Betrokkenheid 
Rini, een leraar op de school, was dermate enthousiast dat hij zijn pensioen twee jaar 
uitstelde en de bouw ter hand nam. De collectieve leer-en buurttuin De Buitenkans is in 
samenwerking met leerlingen en buurtbewoners, en begeleid door de aannemer Bergh Bouw 
en de architecten gerealiseerd. 
 
Volgens RO&AD is het project geslaagd. Niet alleen omdat de leerlingen en leraren een eigen 
plek hebben, die ze bovendien zelf hebben gebouwd, maar ook omdat de buurtbewoners nog 
steeds betrokken zijn. Ze maken poorten vanuit hun tuinen en helpen in vakanties mee aan 
de zorg voor de dieren en planten, aldus de architecten.  
 
 
  

http://www.ro-ad.org/
https://www.visavisontwerpers.nl/


 

 

 

DAG 

Datum: 
zaterdag, 3/6/2017 

OPEN 

Tijd: 
10:00 u tot 13:00 u 
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