
Kunstn lverheidsschool

otchi tecten: Rietveld.  Von Di l len

De lrnderine van dit schoolec-
bo!w vordr ujlgeloerd al\ paal-
fundenns, het soutcrrain js sc-

Dc opboua wordr Celor.ld door
ccn stijf. ifl het we.k sestort mid
densleleti lolonnren zpaar 40X,10.
waa.over ballen 40 x 100. In deze
balken *orden prelabbctonbalkjcs
gelc8d op afslandcn van 2,10 fi
hoh, wclne aan de gevelzijde drl
sen op prefablolonrnen, Ovcr de
baltjes. welke als voo.sespannen
snar€nligge.s worden lilAelocrd,
wo.dt de sewapendc bctonvloer

De scheidinsssanden in het sou
r€nain, de schooxtenen, de ge
sloren wanden en de loiletrer
rvo.den nr nretselwerk triteevoerd,
de t.appen. dalcn lan de hoog
bouw elc. in Eewapc.d beton. De
werliplaasen worden ecbonrvd rls
slaalconstmclie; hei dlk en dc
sh.ds $ordc. aleedelt net bclon-

De buitcnwand.n Norden nilse-
voerd als siaspnien van staal. mcl
ahniniumbc*ledins, De?e Fuien
drascn in ecdeellen van 2,10X4.20
aan de lrctabliolohmen. De rnmen
boven dc bo.siwcrinecn zijn, voor
zover niet Y.st, uitsevoerd a s
horizonldle schnif.anrenr de vrnii
krie seschiedt door niddel van
ventilaldren, welle rer plaatse v!.
de boFtwerinser van dc boven
eelecen verdieping zijn lanse

ln dc Ba.een wordt op 3. i5 l
vloer een llaiand aansebractt yan
\rcsnccmbare elene.ten als shul-
tcrplatbnd. De ruintc tu$en dit
platord en bovensel€gen lloel
wordt eebruikt voor het aanbren
gen lan de gas- cn wate.leidingen_

Als .lscheidin8 lu$en de lolialen
aieren nalen wanden mer panelen
lan spadnderplalen. 1o1 2,10 nr
seslotcn, daarboven slaswand.
De afscheidineen t*sen de lokalen
en de sangen worde. gevornd
door kaslenelemenlcn alCewissel.l
met vilrne-elencnten, hoos 2.10
m, In dezc elcmcnlen wordl oot
de gansverlichting aansebracht,
Boven de elemenied slaswalden
1ot aan bet lerlaagde plafond. Dc
lerli.h(ins van de lohalen wordt in
hootdzaak hepaakl door net Ce
bruik vdn iet lotdal.

Voor Ce ve.Barmins wordt Bu.m
watcrsysleem loeacpast met Rdi!-
roren gcpl.alsl lussen de p.efxb
holommen. lorizont!al 6dnpijpsy.
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Boeren leen ban l<
te Eindhoven

architecten: C. H. den gever
en ir E. H. Krooijvangel

Nabij het sllion te Eindhovcn 2al
een nrelw lianloo.seLrouw ycrjjzen
!oo. de Coileratiele Cent.ale

Hel seborw bcstaat uit een laar
sedeehe en een daaf excenrrie\ op
ScplanGt kantorenl la lgebous !an
r icn vcrdicFlngen. Van de l ie i  ler
ilicplntcn z!llen er !oorlopig dfl.
doof dc Ccntale Banl in seb.rili
wofdcn gcno6eni
h!r  tu lerwi j l  de bovensrc etrge
yordt ingerichr roor her onde.
brengen van Iechnische insrallaries
Nabij hel complex is een Nine
rarkeergeleBenhei.l seprojecleerd,
{aaror een benzi .enar ion mel se.
\jcegafage. Lanss de liooftlnga!.e
van het parkeerrerei .  loml een zg
drivc in. bestaande rir een aanlaL
lorcltcn, vaaman op sneue rvijTc
.cnvoudi lc ba.kzak.n l rn.en wor

D. bouwkoncn van no schcle
Drorc.r  word.n gc\ .hd op f  l l


