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PROJECTOMSCHRIJVING
Het bestaande gebouw, School 7, wordt in opdracht van De
Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad en de Woningstichting Den Helder
herontwikkeld en daarnaast aanzienlijk uitgebreid. Met circa 4.000
bezoekers per week is de bibliotheek een grote trekpleister voor het
nabijgelegen winkelgebied en de haven Willemsoord.
De herontwikkeling van School 7 is onderdeel van een masterplan
van West 8. Transitie van een introvert schoolgebouw, streng en
symmetrisch, naar een openbare bibliotheek, open en uitnodigend is een
overgang van tegenpolen.
PROJECTVOORWAARDEN
Het oude, monumentale schoolgebouw is bij de herbestemming
grotendeels behouden. Hierin zijn nu o.a. kantoorruimtes, een leescafé
en een theaterzaal gevestigd. Tegen het bestaande gebouw is een nieuw
gebouw gerealiseerd waarbij de buitengevel van het oude gebouw nu de
binnengevel van de nieuwbouw is geworden.
De bibliotheek moest een markant gebouw worden dat goed aansluit
bij de omgeving. Bij de grondige verbouwing zijn o.a. alle vloeren van de
lokalen verwijderd en is de houten kap van binnenuit zichtbaar gemaakt.
In een van de vrijgekomen ruimtes is een grote diagonale, openbare trap
gesitueerd. Deze creëert een compleet nieuwe routing door het gebouw
waarbij de oorspronkelijke gangstructuur behouden kon worden.

SIKA OPLOSSING
Het gebouw werd ingericht door MARS Interieurarchitecten. Het
industriële karakter van het oude schoolgebouw moest bewaard blijven
waarmee de keuze voor een gietvloer snel gemaakt was. Om de ruimtes
de gewenste huiselijke sfeer mee te geven werd gekozen voor het
Sika ComfortFloor® systeem en werd in alle ruimtes vloerverwarming
aangebracht. Het systeem is hiervoor zeer geschikt en is comfortabel en
eveneens naadloos.
Om eventuele scheurvorming in een latere fase te voorkomen werd eerst
een Lewis plaatsysteem van 464 m² aangebracht. Vervolgens werden
alle afwerkvloeren overgoten met een deklaag op basis van anhydriet.
Hierna kon het Sika ComfortFloor® systeem worden aangebracht.
In mei 2016 werd het gebouw, ook wel ‘huiskamer van de stad’ genoemd,
officieel geopend. In maart dit jaar werd School 7 uitgeroepen tot ‘Beste
bibliotheek van Nederland’! Met meer dan 160 deelnemende bibliotheken
is dit een prijs waar ze met recht trots op kunnen zijn!
BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad
en Woningstichting Den Helder
Architect: Van Veen Architecten en MARS interieurarchitecten
Aannemer: Aannemingsbedrijf Dozy B.V.
Applicateur: Indri vloersystemen b.v.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.
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