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Gido van Zon en Peter Jacobs zijn
trots op hun project, de verbou-
wing van het voormalige Centrum
voor de Kunsten aan de Nieuw-
straat naar negentien nieuwe ap-
partementen. 
Bij de rondleiding die Van Zon

(van Zone Zuid architecten) en Ja-
kobs (van Jawel Bouw) geven door
het gebouw, komt het woord trots
vaak voorbij. Als Van Zon naar het
nieuwe dak wijst, zegt hij dat het
dak een soort bekroning van de
verbouwing voor hem is. ,,Wan-
neer de zon erop valt, lijkt het wel
of er een gouden gloed over het
gebouw hangt. De kap is gemaakt
van een donkerbruine kleur. Wan-
neer je alle kleuren in het gebouw
zou samenvoegen, kom je op deze
kleur uit. De kleur die ontstaat
met de reflectie van de zon is een
echte toegevoegde waarde. Op een
kameleon-dak had ik niet gere-
kend’’, vertelt Van Zon.
Op de begane grond en eerste

verdieping zijn van de 14 oude
klas lokalen net zoveel nieuwe ap-
partementen gemaakt. Omdat de
lokalen zo hoog waren, is in elk
appartement en extra verdieping
toegevoegd. De karakteristieke ra-
men en lijnen van het gebouw zijn
door de architect behouden. Op de
tweede verdieping, waar het oude
dak begon, zijn drie appartemen-

ten. Daarboven zitten nog twee
penthouses met een groot balkon. 
Van Zon was verbaasd toen hij

de originele bouwtekeningen van
1905 zag. ,,Ik zag niet het gebouw
zoals we het allemaal kennen,
maar een veel kleinere school met
een schitterend lijnenspel in de
kap. In 1937 zijn daar de zijvleugels
aangebouwd. De prachtige kap is

in de Tweede Wereldoorlog verlo-
ren gegaan. Of de kap door brand
of een bombardement is vernield
weten we niet. Na de oorlog is het
dak erop gezet, zoals de school was
voor de verbouwing naar apparte-
menten. Belangrijk want het ge-
bouw heeft een hoge monument-
waarde, waardoor we veel oude
materialen hebben hergebruikt.

Alleen het dak mocht ik dus ver-
anderen, omdat het dus niet oor-
spronkelijk was,” vertelt de archi-
tect. Hij heeft het lijnenspel van
het originele dak terug laten ko-
men in het nieuwe dak.
In 1958 startte Wim Schütz de

Gemeentelijke School voor Kunst-
zinnig Beeldend Vormen. Vanaf
1978 ging de school verder onder
de naam School voor Expressie,
die in 1997 in het pand aan de
Nieuwstraat trok. De naam werd
in 2001 veranderd in Centrum
voor de Kunsten. 
Jacobs vertelt dat het omarmen

van de originele functie een be-
langrijke opdracht was. ,,Wonen
in een klas. De hele mooie hoge
ruimtes zijn een mooie versmel-
ting tussen oud en nieuw. De ver-
koop van de appartementen is ook
goed gegaan. Alle appartementen
zijn verkocht.”
Het gebouw, dat ’s avonds

prachtig verlicht is, heeft drie
nieuwe ingangen. Bij elke ingang
zit nu een lift in het oude gebouw.
De schitterende stenen trappen
zijn bewaard. 
In de oude fietsenstalling aan de

zijkant heeft de architect opslag-
plaatsen voor de bewoners ge-
maakt. Elke bewoner heeft een
parkeerplaats op het schoolplein.
Bomen, die vanwege de slechte

staat moesten worden gekapt,
worden volgend jaar gepland op
het plein.

Nieuw dak maakt verbouwde centrum af
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De kleur die ontstaat
door de reflectie van
de zon is echt een
toegevoegde waarde

– Gido van Zon, architect


