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IJburg, nieuw eiland, nieuwe wijk, nieuw
onderwijs. Voor het IJburg College de
kans om in de nieuwe huisvesting het
onderwijs optimaal vorm te geven met als
motto ‘leren in een leergemeenschap’. Het
IJburg College is een brede school met een
breed intersectoraal programma voor het
VMBO en een versterkt taal, kunst, cultuur
en sport onderwijs voor HAVO en VWO
met nauwe samenwerkingsverbanden
met verschillende expertise centra. Om
de kleinschaligheid te waarborgen wordt
met 3 deelscholen gewerkt, per 2 leerjaren
1 deelschool. Het is niet alleen een
onderwijsgebouw maar biedt ook ruimte
voor de wijk aan een grandcafé, theater,
sporthal, gezondheidscentrum en heeft
parkeerfaciliteiten onder de kelder.
Op de ruime kavel die eerst alleen voor
de school met sporthal was bestemd is
door LIAG initiatief genomen om voor
te stellen ook een woonprogramma te
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plaatsen. Zo kon voldaan worden aan de
stedenbouwkundige
randvoorwaarden
die op de hoek van de IJburglaan en de
Pampuslaan een stevig en hoog gebouw
voorschreef. Met het extra woonprogramma
van circa 80 woningen (waarvan 23 op de
school en 57 aan het plein) wordt ‘residuele
grondwaarde’ gerealiseerd op een kavel die
eerst voor ‘nihil’ in de boeken stond.
Het IJburg College is een autonoom,
herkenbaar maar compact gebouw
en vormt een herkenbaar anker in de
omgeving. De gevel is gemaakt van metalen
panelen die gevouwen is aangebracht.
Hierdoor onderscheidt het zich sterk van
de bakstenen en vlakke gevels van de
omringende gebouwen. Door de vouwen
zal het zonlicht telkens anders gereflecteerd
worden waardoor het ook van grote afstand
een dynamisch uiterlijk heeft.
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