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1 vraagstelling en werkwijze

vraagstelling
Vanuit de gemeente is de vraag gekomen te onderzoeken in hoeverre het haalbaar is om de Tijo 
van Eeghenschool en SAB samen te realiseren op 1 locatie. Dit rapport omvat een schematische 
haalbaarheidsstudie naar gezamenlijke huisvesting van deze 2 scholen voor de volgende 2 locaties:

locatie 1: Van Lennepweg 2 - huidige locatie Tijo van Eeghenschool
Het realiseren van verbouw/uitbreiding van of nieuwbouw voor de Tijo van Eeghenschool +
nieuwbouw voor SAB.

locatie 2: Mr. H. Enschedeweg 22 - huidige locatie SAB
Het realiseren van nieuwbouw voor SAB + nieuwbouw voor de Tijo van Eeghenschool.

werkwijze
In hoofdstuk 2 analyseren we de 2 bovengenoemde locaties op bebouwing en gebruik bestaande 
situatie en op het vigerende bestemmingsplan. Daarnaast brengen we voor beide scholen de 
normatieve ruimtebehoefte in kaart op basis van het aantal geprognosticeerde leerlingen.

In hoofdstuk 3 onderzoeken we voor beide locaties de vraagstelling of gezamenlijke huisvesting 
voor de 2 scholen op 1 locatie haalbaar is binnen het bestemmingsplan. We bekijken daarnaast 
ook, los van het bestemmingsplan, of en hoe gezamenlijke huisvesting op de kavels haalbaar is.

Bij bovenstaande is uitgegaan van normatieve ruimtebehoefte voor de scholen. Er is gekeken 
naar de theoretisch toegestane volumes binnen het bestemmingsplan en mogelijkheden 
buiten het bestemmingsplan. Als een opgave fysiek past, dient de haalbaarheid ook inhoudelijk 
gezamenlijk onderzocht te worden voordat een conclusie kan worden getrokken. Deze inhoudelijke 
haalbaarheid is in grote mate afhankelijk van de werkelijke ruimtebehoefte, de gewenste 
organisatie van ruimten, de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit.

In hoofdstuk 4 analyseren wij de uitgangspunten van beide scholen.

Tijdens overleg met beide scholen hebben we naast de fysieke analyse van benodigde huisvesting 
en de huidige locaties de scholen ook gevraagd naar hun uitgangspunten voor identiteit, eigen en 
mogelijk gedeeld ruimtegebruik en de gewenste kwaliteit van ruimten en gebouw. 

In hoofdstuk 5 onderzoeken we voor beide locaties de vraagstelling of gezamenlijke huisvesting 
voor de 2 scholen op 1 locatie haalbaar is gebaseerd op de analyse uit hoofdstuk 2 én de analyse 
uit hoofdstuk 4.

bronnen
Er is gebruik gemaakt van de volgende beschikbare reportages en documenten:
• Kort verslag overleg gemeente Bloemendaal en TWijs (vm. Salomo) en SAB, MvdLans en 

RvdTweel, 22 januari 2020
• Huisvestingsonderzoek basisschool SAB, Facilicom, 19 februari 2018
• Integraal Huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs 2018 - 2034 concept, Facilicom, 11 

december 2017
• Oppervlaktemeting conform NEN2580, Asset Falicity Management, december 2014
• Structuurvisie Bloemendaal, januari 2011
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2 analyse locaties en scholen
2.1 analyse locatie 1 - bestaande situatie en ruimtebehoefte

fig. 2.1 kadastrale kaart over luchtfoto
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bestaande situatie
adres Tijo van Eeghenschool    van Lennepweg 2, 2111HV Aerdenhout 
oppervlak footprint gebouw      939 m2

bvo* gebouw (excl. gymzaal en eigen m2)  1146 m2

bvo eigen gerealiseerd gebouwdeel        85 m2

bvo gymzaal         574 m2

aantal bouwlagen (excl. gymzaal)   2
bereikbaarheid locatie    2-zijdig via v Lennepweg en v Vollenhovenlaan
vervoer gebruikers     ruwweg 50% langzaam verkeer

normatieve ruimtebehoefte Tijo van Eeghenschool
aantal leerlingen**         240 leerlingen (ll)
ruimtebehoefte*** binnenruimte   1407 m2 (200m2 + 5,03m2 x 240 ll)   
   gymzaal       574 m2 (bestaand)
   buitenruimte minimaal   600 m2 (3m2/ ll, 600m2 volstaat > 200 ll)

*     bvo = bruto vloeroppervlak
**   conform streefaantal leerlingen op basis van prognose en ervaring school
*** conform normen voor onderwijs 
       bron: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal 2015
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fig. 2.3 kadastrale kaart over bestemmingsplan

fig. 2.2 bouwenvelop conform bestemmingsplan
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bestemming
maatschappelijk

bestemming
natuur-1

2 analyse locaties en scholen
2.2 analyse locatie 1 - bestemmingsplan

bestemmingsplan      Aerdenhout 2012
kavelnummers       1004 en 1422
totaaloppervlak      6052 m2

bestemmingen  maatschappelijk  2412 m2

    natuur-1   3640 m2

structuurvisie   onderdeel van landgoederenzone (zo groen mogelijk houden)
bomen    geen monumentale bomen aanwezig    
maatvoering   maximum bouwhoogte     10 m1

    maximum goothoogte        4 m1

oppervlak bouwvlak        973 m2
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2 analyse locaties en scholen
2.3 analyse locatie 2 - bestaande situatie en ruimtebehoefte

fig. 2.4 kadastrale kaart over luchtfoto
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bestaande situatie
adres SAB      Mr. H. Enschedeweg 22, 2111EB Aerdenhout 
oppervlak footprint gebouw (incl. gymlokaal*)   771 m2 + 120 m2 noodlokalen =   891 m2

bvo gebouwen (excl. gymlokaal)   1010 m2 + 120 m2 noodlokalen = 1130 m2

bvo gymlokaal        196 m2

aantal bouwlagen     2
bereikbaarheid locatie    1-zijdig via Bentveldduinseweg en
       Mr. H. Enschedeweg 
vervoer gebruikers     ruwweg 50% langzaam verkeer

normatieve ruimtebehoefte SAB
aantal leerlingen**         180 ll
ruimtebehoefte*** binnenruimte   1105 m2 (200m2 + 5,03m2 x 240 ll)   
   gymzaal       550 m2

   buitenruimte minimaal   540 m2 (3m2 x 180 ll)

*     oud gymlokaal dat volgens huidige normen te klein en ongeschikt is
**   conform streefaantal leerlingen op basis van prognose en ervaring school
*** conform normen voor onderwijs
       bron: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal 2015
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fig. 2.6 kadastrale kaart over bestemmingsplan
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2 analyse locaties en scholen
2.4 analyse locatie 2 - bestemmingsplan

bestemmingsplan      Aerdenhout 2012
kavelnummers       5141 en 4804 en 3303
totaaloppervlak      3424 m2

bestemmingen  maatschappelijk  3193 m2

    natuur-1     231 m2

structuurvisie   onderdeel van landgoederenzone (zo groen mogelijkhouden)
bomen    geen monumentale bomen aanwezig
maatvoering   maximum bouwhoogte     10 m1

    maximum goothoogte        8 m1

oppervlak bouwvlak      1348 m2

fig. 2.5 bouwenvelop conform bestemmingsplan
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3 onderzoek 2 scholen op 1 locatie op basis van hoofdstuk 2
3.1 locatie 1 - nieuwbouw Tijo van Eeghenschool en nieuwbouw SAB binnen BSP

variant verbouw Tijo van Eeghenschool + nieuwbouw SAB binnen BSP
De variant met verbouw Tijo van Eeghenschool en nieuwbouw SAB binnen BSP is fysiek niet 
mogelijk en daarom buiten beschouwing gelaten.

variant nieuwbouw Tijo van Eeghenschool + nieuwbouw SAB binnen BSP
In onderstaand vlekkenplan is 1 nieuw gebouw getekend binnen de bouwenvelop conform 
bestemmingsplan. De Tijo van Eeghenschool (A) en de SAB (B) zijn rug aan rug geplaatst. 
Positionering van A en B is uitwisselbaar. Aanname voor deze variant is behoud van de huidige 
ondergrondse gymzaal buiten het bouwvlak. Beide scholen hebben 3 bouwlagen van gemiddeld 
maximaal 3,3 m1 bruto hoogte per bouwlaag. De bovenste 2 bouwlagen hebben een schuine gevel 
c.q. liggen onder de kap. De toegangen van het terrein van beide scholen liggen aan weerszijden 
van de kavel aan 2 verschillende wegen. De entrees van beide scholen liggen aan weerszijden van 
het bouwvolume. Toegang van de scholen is hierdoor van elkaar gescheiden. Buitenruimten van 
de scholen (a en b) zijn ruim met behoud van het bestaande groen. De ondergrondse gymzaal kan 
door beide scholen over eigen terrein worden bereikt. De buitenruimte bovenop de gymzaal is niet 
specifiek toegewezen aan een school.

A en B zijn tegen elkaar geplaatst en kunnen bij toekomstige groei en krimp ruimten uitwisselen.

fig. 3.1 vlekkenplan nieuwbouw Tijo van Eeghenschool + nieuwbouw SAB binnen BSP 

ondergrondse gymzaal
dak bruikbaar als buitenruimte

nok

A (a) B (b) A (a) B (b) A (a) B (b) A (a) B (b) A (a) B (b)
footprint (m2) 939 footprint (m2)* 891 footprint (m2) 550 423 footprint (m2) 525 553 footprint (m2) 469 368 footprint (m2) 469 368
bouwlagen 2 bouwlagen 2 bouwlagen 3 3 bouwlagen 2 2 bouwlagen 3 3 bouwlagen 3 3
bvo (m2)* 1231 bvo (m2)* 1326 bvo (m2) 1407 1105 bvo (m2) 1407 1105 bvo (m2) 1407 1105 bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  5113 buitenruimte (m2)  2909 buitenruimte (m2)  2909 1762 buitenruimte (m2)  2129 2126 buitenruimte (m2)  1226 885 buitenruimte (m2)  1158 941
kavel (m2) 6052 kavel (m2) 3424
gymzaal (m2 nvo zaal) 252 gymlokaal (m2 nvo zaal) 112 gymzaal (m2 nvo zaal) 252 gymzaal (m2 nvo zaal) 252 gymzaal (m2 nvo zaal) 308 gymzaal (m2 nvo zaal) 308
gymzaal (m2 bvo) 574 gymlokaal (m2 bvo) 196 gymzaal (m2 bvo) 574 gymzaal (m2 bvo) 574 gymzaal (m2 bvo) 550 gymzaal (m2 bvo) 550
footprint gym (m2) 0 footprint gym (m2) inclusief footprint gym (m2) 0 footprint gym (m2) 0 footprint gym (m2) 450 footprint gym (m2) 450

* incl. 85m2 eigen oppervlakte * incl. 120 m2 in noodlokalen

A (a) B (b)
footprint (m2) 1037 553
bouwlagen 2 2
bvo (m2) 1385 1105
buitenruimte (m2)  2129 2126
gymzaal (m2 nvo zaal) 252
gymzaal (m2 bvo) 574
footprint gym (m2) 0

A (a) B (b)
footprint (m2) 469 368
bouwlagen 3 3
bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  1220 880

max bvo in envelop bsp (m2)  4044
bvo totaal incl. gymzaal (m2)  3062

gymzaal (m2 nvo zaal) 308
gymzaal (m2 bvo) 550
footprint gym (m2) 450

A (a) B (b)
footprint (m2) 469 368
bouwlagen 3 3
bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  1158 942
gymzaal (m2 nvo zaal) 308
gymzaal (m2 bvo) 550
footprint gym (m2) 450

A (a) B (b)
footprint (m2) 550 423
bouwlagen 3 3
bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  2909 1762

max bvo in envelop bsp (m2)  2727
bvo totaal incl. gymzaal (m2)  2512

gymzaal (m2 nvo zaal) 252

2 buiten bestemmingsplan

1 binnen bestemmingsplan

2 buiten bestemmingsplan2 binnen bestemmingsplan1 buiten bestemmingsplan kavel 2 bestaand kavel 1 bestaand 1 binnen bestemmingsplan

1 buiten bestemmingsplan

2 binnen bestemmingsplan
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3 onderzoek 2 scholen op 1 locatie op basis van hoofdstuk 2
3.2 locatie 1 - verbouw Tijo van Eeghenschool en nieuwbouw SAB buiten BSP

variant nieuwbouw Tijo van Eeghenschool + nieuwbouw SAB buiten BSP
In onderstaand vlekkenplan zou gebouw A ook nieuwbouw kunnen zijn. Echter is gebouw A 
in goede staat en toekomstbestendig te maken met een verbouwing en uitbreiding. Sloop 
en nieuwbouw van gebouw A is daarmee financieel onwenselijk. Daarom is de variant met 
nieuwbouw Tijo van Eeghenschool en nieuwbouw SAB buiten BSP buiten beschouwing gelaten. 

variant verbouw Tijo van Eeghenschool + nieuwbouw SAB buiten BSP
In onderstaand vlekkenplan is de Tijo van Eeghenschool (A) als bestaand met uitbreiding getekend.   
De SAB (B) is als nieuwbouw tegen de andere zijde van de ondergrondse gymzaal geplaatst. 
Hiermee ontstaan 2 vrijstaande gebouwen met 2 bouwlagen. De bruto bouwlaaghoogte kan 
groter zijn dan 3,3 m1. De toegangen van het terrein van beide scholen liggen aan weerszijden 
van de kavel aan 2 verschillende wegen. De entrees van beide scholen liggen aan weerszijde 
van het bouwvolume. Toegang van de scholen is hierdoor van elkaar gescheiden. Buitenruimten 
van de scholen (a en b) zijn ruim. De nieuwbouw van de SAB is in het natuur-1 bestemmingsvlak 
gesitueerd. Bomen dienen gekapt te worden. De ondergrondse gymzaal kan door beide scholen 
over eigen terrein worden bereikt. De buitenruimte bovenop de gymzaal is niet specifiek 
toegewezen aan een school en dient als buffer tussen beide scholen.

fig. 3.2 vlekkenplan verbouw Tijo van Eeghenschool + nieuwbouw SAB buiten BSP 

ondergrondse gymzaal met dak-
tuin als buffer tussen scholen

uitbreiding Tijo van Eeghenschool

A (a) B (b) A (a) B (b) A (a) B (b) A (a) B (b) A (a) B (b)
footprint (m2) 939 footprint (m2)* 891 footprint (m2) 550 423 footprint (m2) 525 553 footprint (m2) 469 368 footprint (m2) 469 368
bouwlagen 2 bouwlagen 2 bouwlagen 3 3 bouwlagen 2 2 bouwlagen 3 3 bouwlagen 3 3
bvo (m2)* 1231 bvo (m2)* 1326 bvo (m2) 1407 1105 bvo (m2) 1407 1105 bvo (m2) 1407 1105 bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  5113 buitenruimte (m2)  2909 buitenruimte (m2)  2909 1762 buitenruimte (m2)  2129 2126 buitenruimte (m2)  1226 885 buitenruimte (m2)  1158 941
kavel (m2) 6052 kavel (m2) 3424
gymzaal (m2 nvo zaal) 252 gymlokaal (m2 nvo zaal) 112 gymzaal (m2 nvo zaal) 252 gymzaal (m2 nvo zaal) 252 gymzaal (m2 nvo zaal) 308 gymzaal (m2 nvo zaal) 308
gymzaal (m2 bvo) 574 gymlokaal (m2 bvo) 196 gymzaal (m2 bvo) 574 gymzaal (m2 bvo) 574 gymzaal (m2 bvo) 550 gymzaal (m2 bvo) 550
footprint gym (m2) 0 footprint gym (m2) inclusief footprint gym (m2) 0 footprint gym (m2) 0 footprint gym (m2) 450 footprint gym (m2) 450

* incl. 85m2 eigen oppervlakte * incl. 120 m2 in noodlokalen

A (a) B (b)
footprint (m2) 1037 553
bouwlagen 2 2
bvo (m2) 1385 1105
buitenruimte (m2)  2129 2126
gymzaal (m2 nvo zaal) 252
gymzaal (m2 bvo) 574
footprint gym (m2) 0

A (a) B (b)
footprint (m2) 469 368
bouwlagen 3 3
bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  1220 880

max bvo in envelop bsp (m2)  4044
bvo totaal incl. gymzaal (m2)  3062

gymzaal (m2 nvo zaal) 308
gymzaal (m2 bvo) 550
footprint gym (m2) 450

A (a) B (b)
footprint (m2) 469 368
bouwlagen 3 3
bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  1158 942
gymzaal (m2 nvo zaal) 308
gymzaal (m2 bvo) 550
footprint gym (m2) 450

A (a) B (b)
footprint (m2) 550 423
bouwlagen 3 3
bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  2909 1762

max bvo in envelop bsp (m2)  2727
bvo totaal incl. gymzaal (m2)  2512

gymzaal (m2 nvo zaal) 252

2 buiten bestemmingsplan

1 binnen bestemmingsplan

2 buiten bestemmingsplan2 binnen bestemmingsplan1 buiten bestemmingsplan kavel 2 bestaand kavel 1 bestaand 1 binnen bestemmingsplan

1 buiten bestemmingsplan

2 binnen bestemmingsplan
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3 onderzoek 2 scholen op 1 locatie op basis van hoofdstuk 2
3.3 locatie 2 - nieuwbouw SAB en nieuwbouw Tijo van Eeghenschool binnen BSP

nieuwbouw Tijo van Eeghenschool + nieuwbouw SAB binnen BSP
In onderstaand vlekkenplan is 1 nieuw gebouw getekend binnen de bouwenvelop conform 
bestemmingsplan. De Tijo van Eeghenschool (A) en de SAB (B) zijn aan weerszijden van een 
bovengrondse centraal gelegen gymzaal geplaatst. Positionering van A en B is uitwisselbaar. Beide 
scholen hebben 3 bouwlagen van gemiddeld maximaal 3,3 m1 bruto hoogte per bouwlaag. De 
bovenste bouwlaag heeft een schuine gevel c.q. ligt onder een kap. Uitgangspunt voor de gymzaal 
is een zaal van netto 14 x 22 m1 met berging en kleedkamers over 2 bouwlagen. De toegangen 
van het terrein van beide scholen liggen aan weerszijden van de kavel aan 2 verschillende wegen. 
Aanname is dat het fietspad (Voormalige Trambaan) in te richten is als volwaardige toegangsweg. 
De entrees van beide scholen liggen aan weerszijden van het bouwvolume. Toegang van de 
scholen is hierdoor van elkaar gescheiden. De buitenruimte van school A (a) is ruim met behoud 
van het bestaande groen. De buitenruimte van school B (b) heeft een oppervlak conform de norm, 
is langgerekt en er is door de vorm geen overzicht. Bestaand groen kan deels behouden blijven. 

Plaatsing van de scholen met gymzaal binnen de bouwenvelop resulteert in een compact volume 
met relatief weinig geveloppervlak. Het volume staat 3 m1 vanaf de erfgrens ter plaatse van 
gebouw A. Waar gebouw A en B aan de gymzaal grenzen is daglichttoetreding beperkt. Dit geldt 
ook voor de lange buitengevel van gebouw A door de groene inrichting van naastgelegen kavel. 

fig. 3.3 vlekkenplan nieuwbouw Tijo van Eeghenschool + nieuwbouw SAB binnen BSP 

grens tussen buitenruimten a en b

A (a) B (b) A (a) B (b) A (a) B (b) A (a) B (b) A (a) B (b)
footprint (m2) 939 footprint (m2)* 891 footprint (m2) 550 423 footprint (m2) 525 553 footprint (m2) 469 368 footprint (m2) 469 368
bouwlagen 2 bouwlagen 2 bouwlagen 3 3 bouwlagen 2 2 bouwlagen 3 3 bouwlagen 3 3
bvo (m2)* 1231 bvo (m2)* 1326 bvo (m2) 1407 1105 bvo (m2) 1407 1105 bvo (m2) 1407 1105 bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  5113 buitenruimte (m2)  2909 buitenruimte (m2)  2909 1762 buitenruimte (m2)  2129 2126 buitenruimte (m2)  1226 885 buitenruimte (m2)  1158 941
kavel (m2) 6052 kavel (m2) 3424
gymzaal (m2 nvo zaal) 252 gymlokaal (m2 nvo zaal) 112 gymzaal (m2 nvo zaal) 252 gymzaal (m2 nvo zaal) 252 gymzaal (m2 nvo zaal) 308 gymzaal (m2 nvo zaal) 308
gymzaal (m2 bvo) 574 gymlokaal (m2 bvo) 196 gymzaal (m2 bvo) 574 gymzaal (m2 bvo) 574 gymzaal (m2 bvo) 550 gymzaal (m2 bvo) 550
footprint gym (m2) 0 footprint gym (m2) inclusief footprint gym (m2) 0 footprint gym (m2) 0 footprint gym (m2) 450 footprint gym (m2) 450

* incl. 85m2 eigen oppervlakte * incl. 120 m2 in noodlokalen

A (a) B (b)
footprint (m2) 1037 553
bouwlagen 2 2
bvo (m2) 1385 1105
buitenruimte (m2)  2129 2126
gymzaal (m2 nvo zaal) 252
gymzaal (m2 bvo) 574
footprint gym (m2) 0

A (a) B (b)
footprint (m2) 469 368
bouwlagen 3 3
bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  1220 880

max bvo in envelop bsp (m2)  4044
bvo totaal incl. gymzaal (m2)  3062

gymzaal (m2 nvo zaal) 308
gymzaal (m2 bvo) 550
footprint gym (m2) 450

A (a) B (b)
footprint (m2) 469 368
bouwlagen 3 3
bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  1158 942
gymzaal (m2 nvo zaal) 308
gymzaal (m2 bvo) 550
footprint gym (m2) 450

A (a) B (b)
footprint (m2) 550 423
bouwlagen 3 3
bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  2909 1762

max bvo in envelop bsp (m2)  2727
bvo totaal incl. gymzaal (m2)  2512

gymzaal (m2 nvo zaal) 252

2 buiten bestemmingsplan

1 binnen bestemmingsplan

2 buiten bestemmingsplan2 binnen bestemmingsplan1 buiten bestemmingsplan kavel 2 bestaand kavel 1 bestaand 1 binnen bestemmingsplan

1 buiten bestemmingsplan

2 binnen bestemmingsplan
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3 onderzoek 2 scholen op 1 locatie op basis van hoofdstuk 2
3.4 locatie 2 - nieuwbouw SAB en nieuwbouw Tijo van Eeghenschool buiten BSP

nieuwbouw Tijo van Eeghenschool + nieuwbouw SAB buiten BSP
In onderstaand vlekkenplan is 1 nieuw gebouw getekend in het midden van de kavel met het 
oog buitenruimten met een bruikbare vorm. De Tijo van Eeghenschool (A) en de SAB (B) zijn aan 
een bovengrondse centraal gelegen gymzaal geplaatst. Beide scholen hebben 3 bouwlagen. De 
volumes zijn 12 m1 diep en langgerekt. Uitgangspunt voor de gymzaal is een zaal van netto 14 x 
22 m1 met berging en kleedkamers over 2 bouwlagen. De toegangen van het terrein van beide 
scholen liggen aan weerszijden van de kavel aan 2 verschillende wegen. Aanname is dat het 
fietspad (Voormalige Trambaan) in te richten is als volwaardige toegangsweg. De entrees van beide 
scholen liggen aan weerszijden van het bouwvolume. Toegang van de scholen is hierdoor van 
elkaar gescheiden. Buitenruimten van de scholen (a en b) zijn ruim en hebben een goed bruikbare 
vorm. Bestaand groen kan deels behouden blijven. 

De bouwvolumes van de scholen zijn op minimaal 5 m1 vanaf de erfgrenzen geplaatst en de 
gymzaal op 3 m1. A en B zijn tegen elkaar gesitueerd en kunnen bij toekomstige groei en krimp 
ruimten uitwisselen.

fig. 3.4 vlekkenplan nieuwbouw Tijo van Eeghenschool + nieuwbouw SAB buiten BSP 

ruimte tussen gebouw en erfgrens 5m

ruimte tussen gebouw en erfgrens 3m

A (a) B (b) A (a) B (b) A (a) B (b) A (a) B (b) A (a) B (b)
footprint (m2) 939 footprint (m2)* 891 footprint (m2) 550 423 footprint (m2) 525 553 footprint (m2) 469 368 footprint (m2) 469 368
bouwlagen 2 bouwlagen 2 bouwlagen 3 3 bouwlagen 2 2 bouwlagen 3 3 bouwlagen 3 3
bvo (m2)* 1231 bvo (m2)* 1326 bvo (m2) 1407 1105 bvo (m2) 1407 1105 bvo (m2) 1407 1105 bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  5113 buitenruimte (m2)  2909 buitenruimte (m2)  2909 1762 buitenruimte (m2)  2129 2126 buitenruimte (m2)  1226 885 buitenruimte (m2)  1158 941
kavel (m2) 6052 kavel (m2) 3424
gymzaal (m2 nvo zaal) 252 gymlokaal (m2 nvo zaal) 112 gymzaal (m2 nvo zaal) 252 gymzaal (m2 nvo zaal) 252 gymzaal (m2 nvo zaal) 308 gymzaal (m2 nvo zaal) 308
gymzaal (m2 bvo) 574 gymlokaal (m2 bvo) 196 gymzaal (m2 bvo) 574 gymzaal (m2 bvo) 574 gymzaal (m2 bvo) 550 gymzaal (m2 bvo) 550
footprint gym (m2) 0 footprint gym (m2) inclusief footprint gym (m2) 0 footprint gym (m2) 0 footprint gym (m2) 450 footprint gym (m2) 450

* incl. 85m2 eigen oppervlakte * incl. 120 m2 in noodlokalen

A (a) B (b)
footprint (m2) 1037 553
bouwlagen 2 2
bvo (m2) 1385 1105
buitenruimte (m2)  2129 2126
gymzaal (m2 nvo zaal) 252
gymzaal (m2 bvo) 574
footprint gym (m2) 0

A (a) B (b)
footprint (m2) 469 368
bouwlagen 3 3
bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  1220 880

max bvo in envelop bsp (m2)  4044
bvo totaal incl. gymzaal (m2)  3062

gymzaal (m2 nvo zaal) 308
gymzaal (m2 bvo) 550
footprint gym (m2) 450

A (a) B (b)
footprint (m2) 469 368
bouwlagen 3 3
bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  1158 942
gymzaal (m2 nvo zaal) 308
gymzaal (m2 bvo) 550
footprint gym (m2) 450

A (a) B (b)
footprint (m2) 550 423
bouwlagen 3 3
bvo (m2) 1407 1105
buitenruimte (m2)  2909 1762

max bvo in envelop bsp (m2)  2727
bvo totaal incl. gymzaal (m2)  2512

gymzaal (m2 nvo zaal) 252

2 buiten bestemmingsplan

1 binnen bestemmingsplan

2 buiten bestemmingsplan2 binnen bestemmingsplan1 buiten bestemmingsplan kavel 2 bestaand kavel 1 bestaand 1 binnen bestemmingsplan

1 buiten bestemmingsplan

2 binnen bestemmingsplan
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3 onderzoek 2 scholen op 1 locatie op basis van hoofdstuk 2
3.5 deelconclusie fysieke haalbaarheid

In hoofdstuk 3 is uitgegaan van normatieve ruimtebehoefte voor de scholen. Er is gekeken naar 
de theoretisch toegestane volumes binnen het bestemmingsplan en mogelijkheden buiten het 
bestemmingsplan. We laten wij zien dat voor locatie 1 nieuwbouw + nieuwbouw fysiek zou 
kunnen passen binnen het bestemmingsplan en verbouw + nieuwbouw fysiek past buiten het 
bestemmingsplan. Hetzelfde geldt voor locatie 2: nieuwbouw + nieuwbouw is fysiek haalbaar 
binnen en buiten het bestemmingsplan. 

meest kansrijke variant locatie 1
Op basis van hoofdstuk 3 zien wij voor locatie 1 de variant met verbouw Tijo van Eeghenschool 
en nieuwbouw SAB buiten bestemmingsplan fysiek als de best haalbare variant. In deze variant 
blijft een kwalitatief gebouw behouden en is er ruimte om het nieuwe gebouw in 2 bouwlagen te 
ontwerpen naar nader in te vullen wensen en eisen. 

meest kansrijke variant locatie 2
Op basis van hoofdstuk 3 zien wij voor locatie 2 de variant met nieuwbouw Tijo van Eeghenschool 
en nieuwbouw SAB buiten bestemmingsplan fysiek als de best haalbare variant. In deze variant 
zijn de buitenruimten evenwichtiger verdeeld en hebben een goed bruikbare vorm. Wat hierbij 
als kanttekening opgemerkt dient te worden is dat dit volume krap op de kavel staat in relatie tot 
de directe omgeving en er beperkte ruimte overblijft voor nadere invulling van zowel binnen- als 
buitenruimte. Het volume beslaat ruim een derde van de kavel, staat dicht bij de erfgrenzen en het 
volume is met 3 bouwlagen relatief hoog.

Voor het verkennen van de inhoudelijke haalbaarheid van de 2 scholen op 1 locatie in hoofdstuk 4 
en 5 in dit rapport, zijn bovenstaande varianten als uitgangspunt gebruikt. 
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4 analyse uitgangspunten scholen

inhoudelijke haalbaarheid
Wij zijn van mening dat om een conclusie over haalbaarheid te kunnen trekken ook inhoudelijk 
gezamenlijk onderzocht moet worden of de opgave inhoudelijk wenselijk en daarmee haalbaar is. 
Tijdens overleg met beide scholen hebben we uitgangspunten voor identiteit, eigen en mogelijk 
gedeeld ruimtegebruik en de gewenste kwaliteit van ruimten en gebouw geïnventariseerd. In tabel 
hieronder analyseren we deze uitgangspunten van beide scholen. Als toevoeging hebben we beide 
scholen gevraagd voors en tegens van hun huidige gebouwen/ locaties te benoemen.

In hoofdstuk 5 toetsen we voor beide locaties de fysiek best haalbare variant in relatie tot de 
geïnventariseerde uitgangspunten van beide scholen. Dit is een eerste verkenning gebaseerd 
op een kort overleg met alleen de schooldirecteur en een bestuurslid van beide scholen. Bij 
een vervolgonderzoek dient dit beter en uitgebreider onderzocht te worden in overleg met een 
team waarin bij voorkeur de schooldirecteur, een directielid, een docent uit onder-, midden- en 
bovenbouw, een OR-lid, een MR-lid en als mogelijk iemand van de gemeente vertegenwoordigt is.

Tijo van Eeghenschool SAB

populatie en aabod zelfde ouder/ll populatie | ouders moeilijk met elkaar 
| concurrentie wordt een groot probleem

zelfde ouder/ll populatie | aanbod en organisatie 
verschilt | iets internationaler dan Tijo

kinderopvang kinderopvang extern, IKC (met KDV) geen wens kinderopvang extern, IKC (met KDV) geen wens
identiteit school kleinschalige voornamelijk buurtschool met veel 

ruimte rond het gebouw | herkenbaarheid, eigen 
gezicht en eigen identiteit belangrijk

kleinschalige voornamelijk buurtschool | kleine 
klassen | herkenbaarheid, eigen gezicht en eigen 
identiteit belangrijk

ruimtegebruik werken in (3) domeinen met themaruimten en aula 
die belangrijk is voor thematisch werken

van oorsprong traditionele school, wijzigt o.a. met 
IPC langzaam naar kleinere instructieruimten met 
grote verwerkingsruimten en leerpleinen

ruimten delen gymzaal | themaruimten | voordeel in delen gymzaal | verwerkingsruimten | voordeel in delen
bouwlagen bij voorkeur alles op begane grond | maximaal 2 lagen maximaal 2 lagen
situering gebouw rug tegen rug met SAB rug tegen rug met Tijo van Eeghenschool

Tijo van Eeghenschool SAB

VOOR authentieke uitstraling jaren 30 aula ruimte met podiummogelijkheden
mediatheek in karakteristieke ruimte met torentje herkenbaar torentje
fysieke verbinding tussen onderbouwruimten daglicht in aula/ verkeersruimte

TEGEN rommeligheid ondermaats binnenklimaat (ventilatie/ opwarming)
ronde wanden (ivm IPC), smalle lange 
groepsruimten

uitgangspunten

voors en tegens van huidige gebouwen/ locaties
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5 onderzoek 2 scholen op 1 locatie op basis van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4
5.1 locatie 1 - verbouw Tijo van Eeghenschool en nieuwbouw SAB

Conform de conclusie uit 3.5 achten wij de variant met verbouw Tijo van Eeghenschool en 
nieuwbouw SAB buiten bestemmingsplan het fysiek meest kansrijk. Hieronder verkennen we 
hoe deze variant zich verhoudt tot de in hoofdstuk 4 geïnventariseerde uitgangspunten. In groen 
markeren we uitgangspunten die mogelijk conflicteren met het getekende vlekkenplan. 

Tijo van Eeghenschool SAB

populatie en aabod zelfde ouder/ll populatie | ouders moeilijk met elkaar 
| concurrentie wordt een groot probleem

zelfde ouder/ll populatie | aanbod en organisatie 
verschilt | iets internationaler dan Tijo

kinderopvang kinderopvang extern, IKC (met KDV) geen wens kinderopvang extern, IKC (met KDV) geen wens
identiteit school kleinschalige voornamelijk buurtschool met veel 

ruimte rond het gebouw | herkenbaarheid, eigen 
gezicht en eigen identiteit belangrijk

kleinschalige voornamelijk buurtschool | kleine 
klassen | herkenbaarheid, eigen gezicht en eigen 
identiteit belangrijk

ruimtegebruik werken in (3) domeinen met themaruimten en aula 
die belangrijk is voor thematisch werken

van oorsprong traditionele school, wijzigt o.a. met 
IPC langzaam naar kleinere instructieruimten met 
grote verwerkingsruimten en leerpleinen

ruimten delen gymzaal | themaruimten | voordeel in delen gymzaal | verwerkingsruimten | voordeel in delen
bouwlagen bij voorkeur alles op begane grond | maximaal 2 lagen maximaal 2 lagen
situering gebouw rug tegen rug met SAB rug tegen rug met Tijo van Eeghenschool

fig. 5.2 verhouding verkenning uitgangspunten scholen tot fysiek best haalbare variant

fig. 5.1 vlekkenplan verbouw Tijo van Eeghenschool + nieuwbouw SAB buiten BSP 
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5 onderzoek 2 scholen op 1 locatie op basis van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4
5.2 locatie 2 - nieuwbouw SAB en nieuwbouw Tijo van Eeghenschool

Conform de conclusie uit 3.5 achten wij de variant met met nieuwbouw Tijo van Eeghenschool 
en nieuwbouw SAB buiten bestemmingsplan fysiek het meest kansrijk. Hieronder verkennen we 
hoe deze variant zich verhoudt tot de in hoofdstuk 4 geïnventariseerde uitgangspunten. In groen 
markeren we uitgangspunten die mogelijk conflicteren met het getekende vlekkenplan. 

Tijo van Eeghenschool SAB

populatie en aabod zelfde ouder/ll populatie | ouders moeilijk met elkaar 
| concurrentie wordt een groot probleem

zelfde ouder/ll populatie | aanbod en organisatie 
verschilt | iets internationaler dan Tijo

kinderopvang kinderopvang extern, IKC (met KDV) geen wens kinderopvang extern, IKC (met KDV) geen wens
identiteit school kleinschalige voornamelijk buurtschool met veel 

ruimte rond het gebouw | herkenbaarheid, eigen 
gezicht en eigen identiteit belangrijk

kleinschalige voornamelijk buurtschool | kleine 
klassen | herkenbaarheid, eigen gezicht en eigen 
identiteit belangrijk

ruimtegebruik werken in (3) domeinen met themaruimten en aula 
die belangrijk is voor thematisch werken

van oorsprong traditionele school, wijzigt o.a. met 
IPC langzaam naar kleinere instructieruimten met 
grote verwerkingsruimten en leerpleinen

ruimten delen gymzaal | themaruimten | voordeel in delen gymzaal | verwerkingsruimten | voordeel in delen
bouwlagen bij voorkeur alles op begane grond | maximaal 2 lagen maximaal 2 lagen
situering gebouw rug tegen rug met SAB rug tegen rug met Tijo van Eeghenschool

fig. 5.4 verhouding verkenning uitgangspunten scholen tot fysiek best haalbare variant

fig. 5.3 vlekkenplan nieuwbouw Tijo van Eeghenschool + nieuwbouw SAB buiten BSP 
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6 conclusies en aanbeveling

conclusie fysieke haalbaarheid
Op beide locaties is het realiseren van 2 scholen in theorie mogelijk. De variant voor locatie 1 met 
verbouw Tijo van Eeghenschool en nieuwbouw SAB buiten bestemmingsplan is de meest kansrijke.

conclusie eerste verkenning inhoudelijke haalbaarheid
Ook hier komt bovengenoemde variant: locatie 1 met verbouw Tijo van Eeghenschool en 
nieuwbouw SAB buiten bestemmingsplan als meest kansrijk naar voren.

aanbeveling
Bij keuze voor de daadwerkelijke realisatie van 2 scholen op 1 locatie doenn wij de volgende 
aanbeveling: de wensen en eisen van met name de SAB kunnen nader worden uitgewerkt in 
een programma van eisen, een vlekkenplan en een schetsontwerp voor de school op locatie 1, 
naast de Tijo van Eeghenschool. De benodigde  bestemmingswijziging kan met bovengenoemde 
schetsontwerp in overleg met de gemeente nader worden onderzocht.



schematisch haalbaarheidsonderzoek 2 scholen op 1 locatie 17 van 18

7 gezamenlijke inhoudelijke aanvulling door beide scholen
 aanvullende bijlage geschreven door Tijo van Eeghenschool en SAB

In juni is in opdracht van de Gemeente Bloemendaal een eerste inventariserende studie uitgevoerd 
naar de ruimtelijke mogelijkheden van gezamenlijke huisvesting van de Tijo van Eeghenschool en 
de SAB op 1 locatie. 

De resultaten van deze studie tonen aan dat het ruimtelijk niet onmogelijk is beide scholen op 
de locatie van de Tijo te huisvesten. Conform de opdracht focust deze inventarisatie zich met 
name op de ruimtelijke inpassing. Echter, beide schoolbesturen twijfelen sterk aan de praktische 
haalbaarheid van dit voorstel en dringen er op aan dat er naast het uitgevoerde onderzoek naar 
de ruimtelijke inpasbaarheid ook een uitgebreidere kwalitatieve impact- effectstudie wordt 
uitgevoerd. Bij deze studie zal naast een normatieve bepaling van de ruimtebehoefte ook een 
onderwijskundige analyse moeten worden uitgevoerd. Dit zou nog consequenties kunnen hebben 
voor de positionering van alle benodigde ruimtes op de begane grond en derhalve voor de 
uiteindelijke footprint van de gebouwen.

Onderstaande argumenten willen wij het gemeentebestuur Bloemendaal al in deze fase ter 
overweging meegeven:

• (toekomstige) Bewoners van Aerdenhout nemen in hun besluitvorming bij het kiezen van 
een woonomgeving uitdrukkelijk het scholenlandschap mee in hun beoordeling. De huidige 
situering van de TIJO en de SAB op een royale, groene kavel met voldoende speelruimte voor 
de kinderen is van grote aantrekkingskracht op toekomstige bewoners/ouders. Indien hier 
rigoureus op wordt ingegrepen door het huisvesten van de beide scholen op één locatie, 
waardoor plotseling ogenschijnlijk sprake is van een grote scholengemeenschap met 400 
leerlingen, ontstaat een geheel nieuwe en veel minder aantrekkelijke situatie voor ouders.

• Het huisvesten van beide scholen op de locatie van de Tijo (de voorkeursoptie uit dit rapport) 
vraagt om inpassing van een forse extra ruimtebehoefte. Dit zal behoorlijke negatieve 
consequenties hebben voor de kwaliteit van de buitenruimte (het speelterrein), normatief 
kunnen er twee speelterreinen worden gerealiseerd op de locatie van de Tijo.  Wel is de vraag 
wat dit betekent voor de kwaliteit van het terrein met onder andere de eeuwenoude bomen.  

• Daarnaast vraagt inpassing van beide scholen op 1 locatie om aanpassing van het 
bestemmingsplan. Wij voorzien grote bezwaren van natuurorganisaties en omwonenden in 
het geval gekozen wordt voor intensieve bebouwing van de kavel van de TIJO. De planologische 
en ruimtelijke gevolgen van het scenario inpassing bij TIJO (of SAB) dienen nader te worden 
onderzocht. Wij vrezen voor de gevolgen van deze bezwarenprocedures voor de planning en 
de consequenties die dit heeft voor de huidige situatie bij de beide scholen. Bij de SAB noopt 
de bouwkundige en onderwijskundige kwaliteit van het gebouw tot een spoedige oplossing en 
bij de Tijo zal er op korte termijn een oplossing gevonden moeten worden voor het fikse tekort 
aan vierkante meters (226m2).

• De bereikbaarheid van de scholen speelt bij de te kiezen oplossingsrichting een belangrijke rol; 
bij de voorkeursvariant uit het rapport zal de toegankelijkheid van de kavel van de Tijo moeten 
worden vergroot via de Van Vollenhovenlaan, op dit moment alleen bereikbaar met de fiets. 
Nu al komen er regelmatig klachten binnen bij de schooldirecteur van bewoners van de Van 
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Vollenhovenlaan inzake overlast op het moment dat kinderen naar school worden gebracht. 
De extra verkeersbewegingen rondom de locatie zullen dan ook nader onderzocht moeten 
worden. Het toenemen van het aantal vervoersbewegingen, het creëren van voldoende 
parkeergelegenheid (voor ouders en personeel) en voorzien in voldoende kiss and ride zones 
zal van grote invloed zijn op de acceptatie vanuit de buurt.

• De veiligheid van de routes van/naar school zal ook nader onderzocht moeten worden omdat 
in de situatie dat de SAB op de locatie van de Tijo wordt gehuisvest meer kinderen dan nu het 
geval is de drukke Zandvoortselaan zullen moeten oversteken. Op dit moment zijn er slechts 
zeer beperkt veilige overgangsplaatsen beschikbaar.

• De SAB met bijzonder onderwijs en de Protestants Christelijke Tijo hebben ieder een 
‘eigen’ identiteit en ouderpopulatie. De schoolconcepten zelf zijn niet noemenswaardig 
onderscheidend. Gedurende de afgelopen jaren gebeurt het regelmatig dat ouders, om 
diverse redenen, overstappen van de SAB naar de TIJO of vice versa. In het geval de beide 
scholen op dezelfde kavel gehuisvest zullen worden ontstaat er een lastige situatie hetgeen 
tot spanningen kan leiden. Daarnaast worden de beide scholen wanneer ze op dezelfde kavel 
gehuisvest worden in een heel concrete concurrentie positie ten opzichte van elkaar gebracht. 
De onderlinge verschillen moeten welhaast worden uitvergroot zodat de scholen zich ten 
opzichte van elkaar kunnen profileren. Voor externen, (potentiële) ouders en derden is het 
onderscheid vaak lastig te maken.  Het verdient aanbeveling om nader onderzoek te doen naar 
de factoren die kunnen leiden tot een succesvolle inpassing van beide scholen, dit zal in de 
onderwijskundige analyse moeten worden meegenomen. De praktijk leert dat in gelijksoortige 
huisvestingsituaties vaak één van de beide scholen zich sterker gaat ontwikkelen waardoor 
krimp ontstaat op de andere school en zelfs het bestaansrecht van deze school ter discussie 
kan komen te staan. 

• Verder krijgen beide besturen ook graag inzicht in de financiële onderbouwing van deze 
oplossingsrichting. Wij realiseren ons dat de financiële uitwerking wellicht vanuit het 
perspectief van de gemeente Bloemendaal van grote invloed is op de haalbaarheid van het 
herhuisvesten van beide scholen op 1 locatie; wij ontvangen hier graag het benodigde inzicht in 
op zowel investeringsniveau als op exploitatieniveau. De eventuele opbrengsten van de locatie 
die vrijkomt zullen hierin ook meegenomen moeten worden waarbij ook inzichtelijk wordt 
gemaakt wat dit voor alle betrokkenen betekent.

Indien het gemeentebestuur besluit deze optie serieus te overwegen adviseren wij om een 
verdergaand kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit te laten voeren naar de impact van de 
herhuisvesting van de SAB op de locatie van de Tijo. Hierbij verdient het aanbeveling om al in een 
vroegtijdig stadium inventariserende gesprekken te voeren met de directe omgeving en overige 
stakeholders zodat mogelijk bezwaren inzichtelijk worden.

namens de Tijo en TWijs Petra de Waard  (directeur bedrijfsvoering)
    Paulien Dubelaar  (schooldirecteur)

samens SAB   Mendy Grootenhuis  (voorzitter bestuur)
    Hans Naderman  (directeur)
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