
en daardoor maatschappelijk verantwoord. We heb-

ben vooraf verschillende aannemers bezocht die de 

aanbouw konden realiseren en hadden vooraf wel 

een prijsplafond maar geen voorkeur voor traditio-

nele of systeembouw. Uiteindelijk zijn we begin juli 

2012 met vijf partijen bij elkaar gaan zitten, waarvan 

er drie overbleven. Bij Barli hadden we direct een 

goed gevoel. Het werd een Design & Build aanbeste-

ding en de aanbouw verliep zo goed dat we ze ook 

hebben gevraagd de renovatie uit te voeren.” In mei 

2013 startte het bouwen en in november 2013 was de 

nieuwbouw gereed. De renovatietoestemming werd 

in oktober 2013 verkregen en eind februari 2014 kon 

daarmee worden gestart.

Snelheid
“Bij de keuze speelde de snelheid van het bouwpro-

ces ook mee; we wilden geen anderhalf jaar in een 

ingewikkeld bouwproces zitten, maar zochten een 

partij die een korte en bovendien gefaseerde bouwtijd 

kon garanderen, zodat de leerlingen konden blijven 

Schooldomein praat met Andries Peters en Mar-

tijn Pashouwers van Barli bv, projectleider Mi-

chel Bosveld van BOAG, architect Joep Willems 

en de bouwheer John van den Berg van het Penta Col-

lege. John schetst de aanleiding: ”CSG Bahûrim is een 

kleinschalige school voor 270 leerlingen die hier de 

eerste drie leerjaren havo en mavo volgen en de mavo 

kunnen afsluiten. Wij hebben een breed voedingsge-

bied en onze leerlingen hebben vaak een stukje extra 

zorg nodig. Dat betekent dat kleinschaligheid en 

een heldere structuur belangrijke voorwaarden voor 

ons onderwijs zijn. Het originele gebouw was vijftig 

jaar oud aangevuld met 1000 m2 semipermanente 

bouw. We kregen toestemming van de gemeente 

Brielle om deels nieuw te bouwen. De renovatie van 

het bestaande oude deel stond pas na 2020 gepland, 

maar na goed overleg besloot de gemeente tijdens de 

nieuwbouw om ook de renovatie naar voren te halen 

in de tijd omdat één bouwstroom veel efficiënter is 

Penta College CSG Bahûrim in Brielle wilde de semi 
permanente uitbreiding vervangen en bezocht een aantal 
bedrijven om een gedegen keuze te maken. De keuze viel 
op Barli bv uit Uden en de samenwerking verliep zo goed 
dat na de nieuwbouw ook het bestaande gebouw door hen 
werd gerenoveerd.

Tekst en foto’s Sibo Arbeek

Maatpak 
voor CSG 
Bahûrim

Modulaire bouw met de 
kwaliteit van nieuwbouw
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zitten.” Andries knikt: “Joep heeft een 3D model 

in SketchUp gemaakt en wij hebben dat naar een 

bouwaanvraag vertaald. Honderd kilometer verderop 

hebben wij het nieuwe deel met prefab-onderdelen al 

opgebouwd. De basis wordt in een geconditioneerde 

ruimte geprefabt en vervolgens in een paar dagen 

wind- en regendicht neergezet. Het enige dat we niet 

in Uden konden maken was de hoge aula met grote 

overspanningen, waarvoor een specifieke staalcon-

structie nodig was. Dit gebouw is in vijf maanden 

neergezet en het had nog korter gekund, als we de 

buitenzijde niet hadden gemetseld. In januari 2014 is 

de nieuwbouw feestelijk geopend en konden we gaan 

renoveren. Eind mei was de renovatie achter de rug.”

Modulair bouwen
Andries Peters verder: “Vanuit onze expertise op het 

gebied van staalskeletten, betonvloeren en modulair 

bouwen, zijn we opgeschaald naar meer permanente 

bouw met een hoogwaardige kwaliteit. Het bijzon-

dere van onze werkwijze is dat we het ontwerp van de 

architect in ons eigen systeem kunnen vertalen. We 

werken ook met een stalen draagstructuur en prefab 

bouwdelen, maar zijn in de maatvoering en de detail-

lering juist heel flexibel.” BOAG-adviseur Michel 

Bosveld vult aan: “Dat is ook wat de markt vraagt. 

“Ik vind dit 
project ook geen 
systeembouw, 
maar meer 
modulaire bouw 
met de kwaliteit 
van nieuwbouw.”
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vlnr: Martijn Pashouwers, Joep Willems, Andries Peters, John van den Berg



Het kunnen leveren van maatwerk in aanvulling op 

of in combinatie met het bouwsysteem. Ik vind dit 

project ook geen systeembouw, maar meer modulaire 

bouw met de kwaliteit van nieuwbouw.” John knikt: 

“En de kwaliteit stond bij ons ook voorop. We wilden 

een kwaliteit die veertig jaar mee kan. Je kunt aan de 

buitenkant niet zien dat het systeembouw is. De bele-

ving is dat het een traditionele bouw is en bovendien 

duurzaam, met een hoge EPC waarde en een goed 

binnenklimaat.” Martijn: “We leggen veel nadruk 

op duurzaamheid. De witte dakbedekking blijft koel 

door de reflectie van het zonlicht en zorgt voor verla-

ging van de energielasten. We hebben laagtempera-

tuur vloerverwarming aangebracht, de lokalen zijn 

voorzien van CO2 gestuurde gebalanceerde ventilatie. 

Kortom; dit gebouw voldoet aan de eisen van Frisse 

Scholen B.”

Renovatie met een R
Joep over het ontwerp: “We zijn een traditionele 

school met het accent op lokalen en geen grote 

leerpleinen. In de nieuwbouw hebben we een open 

leercentrum gecreëerd en een prachtige aula. Door-

dat de lokalen ramen hebben die van het plafond tot 

de vloer doorlopen, ontstaan er goede zichtlijnen. 

De taallokalen zijn op de verdieping in een cluster 

vormgegeven. De lokalen hebben grote schuifwan-

den, zodat het geheel toch transparantie en open-

heid uitstraalt. Als je door het gebouw loopt, weet 

je niet wat nieuwbouw of renovatie is. Overal ligt 

nieuw marmoleum, alle installaties, buitenkozijnen, 

vloeren en plafonds zijn vervangen. Dit was echt een 

renovatie met een grote R. Bijzonder is ook de opval-

lende sportkooi die we op het plein hebben neerge-

zet, die vooral voor onze leerlingen bedoeld is, maar 

ook de omliggende wijk kan er - na overleg - gebruik 

van maken.”

John ten slotte: “Ik wil de goede samenwerking met 

Barli nog eens benadrukken. We hoefden tijdens het 

proces weinig concessies te doen en dat kwam omdat 

Barli respect had voor ons ontwerp en het ook zo 

heeft uitgevoerd. En wat we hebben ervaren is dat 

modulaire bouw geen beperkingen oplevert in het 

uitwerken van het ontwerp. We hebben een duur-

zaam gebouw dat aan al onze eisen voldoet.” 
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PROjECTINFORMATIE 
Project

Aanbouw en renovatie CSG Bahûrim in Brielle

Opdrachtgever

Penta college CSG

Bouwheer

Penta College

Architect

Joep Willems van het Penta College

Aannemer

Barli bv Uden

Adviseur

BOAG Advies en Management Rotterdam

Omvang

1.300 nieuwbouw m2 en 1.000 m² renovatie. 

Bouwkosten

€ 980,- per m² (excl. btw)


