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Het begin is er!
Na drie jaar ontwerpen, aanbesteden en het treffen van bouwvoorbereidingen zijn we in augustus 2020 
gestart met de bouw. Bouwbedrijf Schrijver, installatiebedrijven Paree en Synto en terreinaannemer de 
Bokx zijn volop aan de slag gegaan. 

Het werk startte met het inrichten van de bouwplaats. Het ketenpark, de stroomvoorzieningen en de in-/
uitrit aan de Laan van St. Hilaire zijn in rap tempo gerealiseerd. Daarna is de gymzaal gesloopt. Daarmee 
was het bouwterrein gereed en konden we starten met de nieuwbouw van het schoolgebouw. 

Allereerst is de bouwput uitgegraven. Dat levert een aantal leuke feitjes op. Zo is er 3600 m3 grond 
verplaatst, zijn er vervolgens in enkele weken 375 heipalen met een lengte van elk 17 meter de grond 
ingeslagen en daarna de funderingsbalken (totale lengte 1300 meter) en de beide betonvloeren gestort. 

De basis was gelegd. Inmiddels liggen alle begane grondvloerplaten over de funderingsbalken en zijn een 
groot deel van de ruim 200 stalen kolommen van de eeste bouwlaag geplaatst. Kortom, we boeken flink 
vooruitgang en hopen deze snelheid erin te houden.

Bouwplanning
De weeromstandigheden zijn tussen december en februari meestal niet gunstig voor de bouw. Natuurlijk 
hopen we dat de wind, vorst en water niet zorgen voor vertraging in de planning, maar uitsluiten kunnen 
we dat helaas niet. 

Het skelet van het gebouw dat bestaat uit een staalconstructie, betonvloeren en wandelementen wordt in 
de komende wintermaanden gebouwd. Het doel is in januari 2021 het hoogste punt te bereiken en dat 
vervolgens op 22 januari met een aantal direct betrokkenen, waaronder het personeel van de aannemers, 
te ‘vieren’.



Daarna starten we met metselen van de gevels,  worden er dakbedekkingen gelegd en gevelbekleding 
aangebracht.  Na het aanbrengen van de gevelelementen zullen we een begin maken met het aanleggen 
van de technische installaties, zoals de luchtkanalen en kabeltracés.

Leerlingen Pieter Zeeman kijken 
uit naar het nieuwe gebouw
Als je met de ouders van je vrienden ervaringen kunt uitwisselen over een schoolgebouw, is dat een teken 
dat de school echt al heel oud is. Het was dus echt tijd voor iets nieuws voor Pieter Zeeman, zeggen 
leerlingen Maaike, Sem en Josefien. 

Examenleerling Maaike Klok (vwo 6) werd via het Technasium nauw betrokken bij de nieuwbouw. Dat was 
een leuke en waardevolle ervaring. Met moodboards probeerden leerlingen in die eerste fase de sfeer te 
vangen die er in de nieuwe school moet komen: een veilig, energiek gevoel in inspirerende ruimtes. Vooral 
de geplande grote collegezaal wordt als een waardevol element gezien. Grappig was het moment dat zij 
en enkele klasgenoten de eerste tekeningen te zien kregen. ‘En waar komen dan de kapstokken?’ vroegen 
ze. Wat bleek? Men was ervan uitgegaan dat jassen altijd in de kluisjes gaan. ‘Maar dat is bij nat weer 
natuurlijk niet te doen,’ vertelt ze lachend. 
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Maaike gaat de nieuwbouw als leerling niet meer meemaken, maar brugklassers Sem en Josefien wel. Zij 
kregen al een bijzonder kijkje op het bouwterrein tijdens het maken van het Pieter Zeeman-
promotiefilmpje. Verheugd kijken ze uit naar een fris nieuw gebouw, dat past bij alle eisen en 
mogelijkheden van de moderne technologie. Hun verwachting is dat de nieuwe school ook rust geeft: de 
huidige omgeving leidt soms af, door zaken die niet goed werken of rommelig ogen. Ze weten dat niet 
alleen het gebouw, maar ook het onderwijs vernieuwd wordt. Zou er iets bewaard moeten blijven, letterlijk 
of figuurlijk, van het oude schoolgebouw? Maaike: ‘Het goede gevoel en de mensen: maar beide verhuizen 
gelukkig mee.’

Nieuwbouw geeft leerlingen 
van de Meie de ruimte
"We zien uit naar de voorzieningen van de nieuwbouw. Het idee dat we dit oude pand kunnen verlaten, 
geeft rust. Nu hebben we als medewerkers vaak te maken met dingen die niet goed werken of stuk gaan, 
het scheelt als we ons hier straks niet meer mee bezig hoeven te houden. Ook krijgen we in het nieuwe 
gebouw een eigen speellokaal", vertelt Maartje de Viet, directeur van SBO de Meie. "Heel fijn, daar gaan we 
zeker veel bewegend leren." Naast deze eigen ruimte voor de kleuters biedt het nieuwe lokaal ook 
mogelijkheden bij vieringen en voordrachten. "Het is een grotere zaal die we op verschillende manieren 
kunnen inzetten." 

Het duurt nog zeker een jaar, maar de medewerkers en kinderen leven er nu al naar toe. Maartje geeft aan 
met meerdere dingen blij te zijn: "Op de nieuwe locatie komen voor leerlingen ook eigen werkplekken. Hier 
kunnen zij in alle rust instructies over de lesstof krijgen, iets dat zeker voor onze leerlingen belangrijk is. De 
bibliotheek die in hetzelfde pand komt, zit straks letterlijk om de hoek. We hebben de samenwerking al 
geïntensiveerd. Hoe fijn is het dat kinderen straks zelf met een leesconsulent een passend boek uit de bieb 
kunnen kiezen?" 

We hebben er echt zin in, een frisse start!

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland met bijdragen van haar 
partners: Pieter Zeeman, De Meie en Bureau Bos. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN
Voor actuele berichtgeving over de ontwikkeling en achtergrondinformatie verwijzen wij u naar de 
website http://programmazierikzee.nl

VRAGEN EN INFORMATIE
Als u vragen hebt of informatie wilt over het project of vragen hebt over de inhoud van deze 
nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met projectleider Ricardo de Winter, werkzaam bij de 
gemeente Schouwen-Duiveland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0111) 452 442.
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