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De Heeren van Maerlant  
Brielle

AANLEIDING
Voor de herontwikkeling van de strip met scholen binnen 
de historische stadswal van Brielle schreef het College van 
Burgemeester en Wethouders in 2013 een ontwikkelprijsvraag 
uit. Juli ontwikkelde in nauwe samenwerking met Blauwhoed 
een visie en ruimtelijk perspectief voor het gebied, waarbij we 
werkten met scenario’s, co-design, co-creatie en kredietunies. 
We wonnen hiermee de ontwikkelprijsvraag.

DE OPGAVE
De Heeren van Maerlant is een gebiedsontwikkeling in 
de vestingstad Brielle, waarbij een grote diversiteit aan 
woonproducten gerealiseerd moest worden op een historisch 
gevoelige plek. De belangrijkste onderdelen van het plan zijn: 
• de transformatie van de oude Jongensschool naar 

stadswoningen en appartementen, 
• het creëren van goede, uitnodigende openbare ruimte en 
• het toevoegen van nieuwbouwwoningen in een 

historische context.

HET PROCES
Vanwege de gevoeligheid en complexiteit van de locatie, 
kozen we ervoor om te werken met co-design, waarbij 
belanghebbenden zijn uitgenodigd. Vervolgens werkten we 
met co-creatie sessies om het ontwerp van de woningen beter 
af te stemmen op de vraag. Het resultaat van deze aanpak 
is een architectonisch sterk plan met een groot draagvlak. 
Hierdoor is het zonder bezwaren tot stand gekomen, en zijn de 
woningen zeer snel verkocht.

HET ONTWERP
Bij de transformatie van de Jongensschool zijn alle 
bouwdelen die herbruikbaar waren voor de nieuwe functie 
‘wonen’ in ere hersteld. Alle nieuw benodigde zaken zoals 
voordeuren, balkons en dakkapellen zijn modern uitgevoerd. 
De ‘afdrukken uit het verleden’ in de stadswalgevel van de 
oude technieklokalen hebben we hergebruikt; ze zijn terug 
te zien in de vorm van de toegevoegde zinken serre’s. Ook 
andere ‘afdrukken’ zijn in zink afgewerkt. Hierdoor blijven de 
verschillende tijdlagen in het gebouw zichtbaar.

Wij hebben ons laten inspireren door de karakteristieke 
luchtbrug die voorheen de Jongensschool verbond met de 
overzijde van de van Sleenstraat. Zoals traditioneel werd 
gedaan bij alle openbare gebouwen in de Vesting Brielle, is ook 
hier het dak zwart gemaakt. 

Omdat voor woningen altijd rode pannen werden gebruikt, 
hebben wij dat bij de nieuwbouw aan het plein ook toegepast. 
Bij deze woningen hebben we verder diverse geabstraheerde 
kenmerken uit de historie verwerkt, waaronder de verticale 
raamverdeling, Brielse stoepjes en het kleurgebruik in de 

gevels - zoals te zien in de historische woningen binnenstad - 
en een figuratieve Geuzenvlag in de hekwerken in de franse 
balkons. Dit levert een divers beeld op.

Doordat de buitenruimte bijna geheel autovrij is - met Brielse 
stoepjes en een collectieve kloostertuin– is er veel ruimte 
voor ontmoeting, wat de verbinding en samenhang tussen 
de bewoners versterkt. Daarnaast zijn er in de buitenruimte 
historische restanten van oude kloosters blootgelegd, 
waardoor het een zeer authentiek karakter heeft. Door de 
zichtlijnen op de historische Catharijnekerk en de stadswallen 
vrij te houden, voegt het plan zich respectvol in de bestaande 
stad.

De Heeren van Maerlant is een heel compleet plan, 
zorgvuldig ingepast in een historisch gevoelige locatie zonder 
historiserend te ontwerpen. Dit bijzondere plan zo zorgvuldig 
en goed realiseren kon dankzij de bijzondere en succesvolle 
samenwerking tussen gemeente, architect en ontwikkelaar.

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Gemeente Brielle/ Blauwhoed
Ontwerp: 2013 - 2015
Realisatie: 2016 - 2017
Architect: Juli Ontwerp
Constructeur: Bouw- en adviesbureau van der Ven bv
Bouwkundig aannemer: Hazenberg Bouw bv

Ontwerpteam: Pim van der Ven, Rob Kotte, Hennie Dankers, 
Joost Woertman, Filip Nieuwpoort
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achtergevel met serre’s in zink en glas
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schoolwoningen met stoepjes aan de openbare ruimte zorgen voor een informele sfeer waar buren elkaar ontmoeten
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plattegrond begane grondcontouren van de oude technieklokalen goed zichtbaar

plattegrond eerste verdiepingserre’s in zink en glas volgen de contouren van de technieklokalen 5m
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loopbrug oude situatie plattegrond begane grond schoolwoningen

nieuwbouw woningen in lijn met de oorspronkelijke loopbrug impressie shared space

5m
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