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1 Entree: rochts plasti€kvan Guntenaar

790



I

. , , { -

_ 8r l  her onrwerp \an de/e dcademre trerd 8E
nreeld nadr een zo consequenr mogelijk door-
eevocrde normal i \ar ie.  Onddr her oorspronke.
l i j l ,  de bedoel ing sd. dat de acddemie le An-
srerdam teselijke.tijd sebouwd zou worden
mer Je acddcmie re Arnheh, serden voor be,-
dc ecbou$en Eel i jkc ecnhe'd\maren en set i j \e
constructievormen Sekozen.
In lq5a schreet Rierveld ove deze beide on.
werpen: 'Zowel uitedijk als inwendig zal dit
spel van eenheidsmaten mijns jnziens moelen
'eiden tol  cen kldre archire. 'uur van zui \erheid

Op Jc FeroFlen le lde,con\ l ruLr 'e \an de ho8e

Bebousvleug€l  n een rer plarrse Seiorre {e-
vige niddenconrrrucr ie in gesdpend be(on adn-
seh,achl .  d ie als ru88cgraar 'de \ revreheid van
her ecnccl  $aarborer.  Hierregen zi jn op af
n. 'nJen van 2|0cm r ib\en bc\esu8d. be\rdai-
de uit gep.efabriceerde betonnen koloftmen en
bdl l ,cn \an l ichre dfmel 'ngen. De hierop g(
\rorre be'on\ loer verbindr de eehele con{rur-
r ie.  De ge\el5 z i jn op 10 cm df\ land van de
prefabkolommetr seplaats!, en zijn op iedere
vcrdiepins afzonderlijk hiertegen bevestigd

- door middel van stalen raamwerken.

Op de belonnen vloe.constrsctie van de L-
vormise werkplaatsvleugel is een staalskel€r
geplaalsl. De daken bestaan voor een deel ujt
sheds. De sevels zijn selijk aan die van de bos€
gebouwvleugel. Op de binnenplaats is een rra-
roruimte gecombireerd met een overdekte
werkplaals voor beeldhouwen.
De scheidihgswanden in het gebouw tussen
saneen en lokalen, en russen de lokalen on,
derlins, waarvan het bovengedeelte van glas is,
zijn seklemd tussen de plafondbalken €n de
afgewerklc vloer. Ze bestaan uit de elemenren
wand, deur, vitrine en kast, samengebracht
door metalen buisstijlen.
adviesbureau voor conslructies:
Oosterhoff, Tjebbes en Barends te Arnhem.
adviesbureau voor verwa.ming en elektra:
Deerns le Amsterdam
hoofdaannemer: Te Pas te Enschede.

l. tan Tricht

3 Noordztjde geaen van Zuideramstelkanaai
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Commentaar

Een geboua zonder opschik en zonder expres-
sieve vormtoevoeginsen - hoe vaak vindt men
het nog? Hoe vaak vindl men het bovcnal nog
in de scholenbouw, hoe bescheiden die bij ons
ook mas zij! in verselijkins tot de staalljes
arcbitectuur inde onsomringende landen? Men
mag niet neer van de totale ruimte alnemen
dan noodzakelijk is, want hel is een daad van
toeeigening waarop we op zichzelf geen recht
b€bben, heeft Rietveld eensgesteld. En dan zien
\ve aan do zijd€ van hel Zuideramstelkanaal
een glaswand die duidelijk wordt onderbroken
door een lager ru$enlid: het rappenhuis. Meer
naar achteren bereikt dit verticaie verbindings-

lid dezelfde hoogle ah de bovenste lokaleD,
maar aan de buitenzijde is het een halve veF
dieping lager: het .usenbordes, dat even hoog
is ah de andere ruimten. Een voortdurend
voorbeeld van consequent {en archilectonbch

Klaarder dan in Arnhem heeft Rietveld voor
de academie die nu zijn naam draagt bet pro
g.amma van een schoolgebouw met veel prak-
tische vakken uirgewerkt: een construciie van
kolommed en vloeren. Werkvloeren waarop al
le activiteiten mogelijk zijn en die eigenlijk on-

sehinderd de vrije ruimte, waar ze nee v€rbon-
den zijn, en waaraan ze vopr hun bestaan veF
pUchl zijn, inlopen. De vrije werkvloer wordt
op simpele wijze werkelijkheid in zijn spiegel-
beeld: bel plafond, identiek aan de vloe. voor
de volgende verdieping en ongebroken zich!
baar door de consequente toepassing van gla-
zetr friezen boven de indelinsswanden. En daar,
omheen d. onbelemmere.de huid van.de gla-
zenpuien. ook weersterkerdan iD Arnhemher-
kenbaar als neutralc sordijnen die bijna 'wille-
keurig, d.w.z. onbepaald len opzicble van de
werkvloeren. zijn geplaatst. De afsluitendespie-

gelwe.king van glazen wanden, waardoor Arn-
hem veel geslolener lijkl dan was bedoeld.
keedt hie. zodoende Diet op. Daar zit natuur-
lijk wel decelijk een stuk exprssie in, maar
dan een expressie die niet uit de vorm, maar
uit de a.chitectuur ah ruimtebepaling vool!
komt. En die expressie wordt exact zichtbaaf
door de optrekking van de glazen vlakken tot
aan de dakrand. Dat is geen construclief aan-
vechtbar stokpaard, dat is gevolg vatr eer
overtuiging die architectonische gestalte krijgt.
Op 66n punt blijft Amsterdam duidelijk achter
bij Arnhem: in de kartine. Hier is de kdtine
een restruimte tussen hal en muur van hel
gymnaslieklokaal (overigens is dir, als ik hel
goed heb, de eersle academie met een sporF
zaal), een ruimte terzijde die nlet lor leven
komt en die in het schoolleven en de school-
ruimte niet meespeelt. Een doidelijker relatie
lot de hal zou een boeiender resultaat hebben
opgeleverd. Maar in het seheel bezil de Riet.
veld-academie een duideltkheid van conceptie
die men - sinds Smithson's school in Hunstan-
ton - in de bouwkunst der wereld niet meer
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2 Ga.g tlsson de lokalen
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