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Het Liseo Boneriano op het Caribische eiland
Bonaire, is een middelbare school met een
MAVO, HAVO en VWO. Een deel van de school is
nu ondergebracht is in een gebouw aan de
Kaya Amsterdam in Kralendijk. Het aantal
leerlingen is de laatste jaren toegenomen en
daardoor is het niet mogelijk om alle leerlingen
op deze locatie les te geven. Het team atelier
PRO architekten en Jacobs architekten
ontwierpen de uitbreiding zo dat straks
onderbouw en bovenbouw hier ook les kunnen
krijgen.
Het belangrijkste kenmerk van deze nieuwbouw is dat
samen met de bestaande gebouwen een elegant nieuw
ensemble is ontstaan met veel aandacht voor de
ruimte buiten de gebouwen. Het publiek domein waar
leerlingen en docenten elkaar op een ontspannen
manier treffen.

in de kloeke en basic vormtaal van de oorspronkelijke
bebouwing en deze verder te verrijken met lokale
architectuurdetails en kleuren. Alleen zo ontstaat er
een samenhangend ensemble, en vloeien bestaand en
nieuw samen tot één geheel. Typisch voor de lokale
architectuur is de royale overdekte buitenruimte en
overstekken om de gevel te beschaduwen en om de
ruimte buiten ook als onderwijsruimte te kunnen
gebruiken. Ook typisch zijn de geprononceerde
raamkaders met diepe negge ’s om zonnestralen
buiten te houden. Kenmerkend voor het eiland is het
open Bonairiaanse metselwerk waar de wind vrijelijk
doorheen kan blazen, maar de zon buiten blijft. De
constant waaiende zeewind en schaduw zorgen voor
verkoeling op dit zonnige eiland. Bij de nieuwbouw
werden deze typische lokale bouwelementen
toegepast. Maar de architekten waren nog het meest
geïnspireerd door de Bonairiaanse kleuren van
gebouwen en het landschap. Een aangename
afwisseling tussen aardse tinten en felle
accentkleuren. De middelbare school kreeg dan ook
aan de binnenzijde een festijn aan kleuren met warme
gele en oranje tinten, koele blauwe kleuren. Zo is er
samenhang en eenheid gebracht tussen “het
bestaande gebouw” en de nieuwe bouwdelen. Zo kreeg
deze middelbare school een uitgesproken eigenheid.
Koel en Caribisch.

Het informeel ontmoeten
Wel ontstond er zo een scherp contrast tussen
enerzijds de kale hete en afstandelijke ruwe begroeiing
met cactussen aan de buitenzijde van de school en de
kleurrijke binnenzijde van de school. Zoals een
tropische vrucht, ruw en hard van buiten en
Eenheid in het gebouwenensemble
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Voor de nieuw toegevoegde bouwdelen kozen de
architecten ervoor om verder te werken
Hiermee worden niet alleen de functionele
onderwijsvoorzieningen vernieuwd maar krijgt Bonaire
een belangrijk en aantrekkelijk onderwijslandschap
waar interactie centraal staat.
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Binnen kwam er een nieuw publiek domein, een
interactiezone, waar leerlingen en docenten elkaar in
een andere sfeer ontmoeten, informeel en buiten de
klas.
In de Cariben is het gebruikelijk om de
verkeerscirculatieruimte in de buitenlucht te situeren.
In de schaduw en door de zeewind gekoeld. Centrale
aula en schoolplein zijn samengetrokken tot een
overdekte ruimte, buiten tussen de bouwdelen, in de
schaduw van de overkapping en gekoeld van de
zeewind. Hier kan door leerlingen en personeel buiten
worden gewerkt. Het informeel ontmoeten krijgt
letterlijk een eigen en specifiek Caribische sfeer.
De nieuwe bouwdelen zijn net zoals de bestaande
gebouw ontworpen als twee langwerpige blokken. Deze
zijn oost-west op de wind georiënteerd. Een bouwdeel
in het verlengde van het bestaande, de andere parallel
daaraan. De ruimte tussen de nieuwe bouwdelen werd
overdekt voor de schaduw. Aan de binnenzijde zitten
de galerijen, net zoals bij de bestaande bouwdelen. Hier
bij de galerijen en onder het dak werden de felle
kleuraccenten aangebracht. Aan de buitenzijde van de
bouwdelen komen de aarde tinten.
De nieuwe bouwdelen kregen net zoals de bestaande
bouwdelen een kleine verdraaiing mee zodat er een
perspectivische werking ontstaat van deze taps
toelopende binnenruimten. Naar een kant toe lijkt de
ruimte korter, terwijl naar de andere kant toe de ruimte
langer lijkt.
Nieuwe logistiek
Om de logistiek binnen het gebouw, en de aansluiting
met buiten te verbeteren is er een nieuwe entree
gemaakt precies tussen het oude en nieuwe deel in. De
theorielokalen en het leercentrum zijn in het noordelijk
bouwdeel gesitueerd. De andere schoolonderdelen zijn
in het zuidelijk bouwdeel, in het centrum, gesitueerd.
Hier zit ook het docentencluster en de administratie.
Hierdoor is er altijd toezicht over het overkapte
schoolplein. Rond de gebouwen is ruimte om in de
toekomst sportvelden te realiseren. De nieuwe logistiek
draagt bij aan de ervaring van eenheid van het gebouw
en stimuleert het informeel ontmoeten in een
aantrekkelijk publiek domein voor de jeugd van Bonaire
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