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‘Een indrukwekkend gebouw   
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Industriebouw • januari 2022 • 120



Tekst: Jan Smit 
Foto’s: Kiona in ‘t VeldIB

Ook na de transformatie 
blijft het een gebouw met 
veel karakter.

met mooie, subtiele details’
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In de voorjaarsvakantie neemt het Zuider Gymnasium  

zijn intrek in het voormalige ziekenhuis

Toen hij er voor het eerst ging kijken, was 
hij niet direct onder de indruk. Die vlakke 
gevels, dat grote dak, dat volume: of dit 
nu wel zo’n interessante opdracht was… 
Menno Frequin, projectleider bij Burgy 
Bouwbedrijf, had zo zijn bedenkingen. 
Ruim twee jaar later is hij ‘om’. Hij kijkt met 
veel genoegen terug. Alleen al vanwege de 
vele mooie details die zijn collega’s en hij 
ontdekten en hebben mogen restaureren. 
De metamorfose van het Poortgebouw van 
het voormalige Zuiderziekenhuis tot het 
nieuwe onderkomen voor het Zuider 

Een voormalig ziekenhuis met een rijke historie in relatief korte tijd transformeren tot een school, zonder 
daarbij de schoonheid van dit gebouw aan te tasten. Bepaald geen eenvoudige opdracht. In Rotterdam ging Burgy 
Bouwbedrijf, gespecialiseerd in het restaureren van monumenten en historische bouwwerken, de uitdaging aan. 
Het resultaat mag er zijn.
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Gymnasium is wat hem betreft geslaagd. 
“Het is zo’n indrukwekkend gebouw: we 
hebben er onwijs veel plezier aan beleefd.” 

Zoektocht naar dakpannen
Dat plezier begon voor Frequin al bij het 
lezen over de historie van het pand. Die 
gaat terug tot de jaren twintig van de 
vorige eeuw. Twintig gebouwen in 
paviljoenstijl had het bestuur van het 
ziekenhuis aanvankelijk voor ogen. De 
crisis gooide roet in het eten. Het 
ontwerp moest op de schop en sterk 

worden versoberd. Gevolg: in het
inmiddels al wel verrezen Poortgebouw 
moesten alsnog onder andere het 
zusterhuis en ketelhuis worden 
geïntegreerd. Die zouden eerst een eigen 
onderkomen krijgen. Het dak dat van hout 
ineens overgaat in beton en vervolgens 
weer in hout, herinnert hier nog aan.  
Het herstellen en isoleren van datzelfde 
dak bleek in de eerste fase, waarin de 
buitenkant van het pand op het menu 
stond, een pittige klus. Liefst 65.000 
dakpannen moest de hoofdaannemer 

De historie van het pand gaat terug tot 
de jaren twintig van de vorige eeuw.
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verplaatsen. Pannen in tal van kleuren en 
soorten. Bovenpannen, onderknik-
pannen, gevelpannen - er waren alleen al 
tien verschillende types vormpannen. 
Pannen die ook nog eens deels kapot en 
dus niet meer bruikbaar waren, vertelt 
Frequin. “Veel dakpannen hebben we door 
stad en land af te zoeken tweedehands 
kunnen vinden. Maar dat lukte niet bij alle 
pannen. Sommige hebben we opnieuw 
moeten laten bakken.”

Ambitieus ontwerp
De tweede fase richtte zich op de 
binnenkant van het gebouw. In 
bouwteamverband met onder andere 
opdrachtgever BOEi, de installateurs, de 
architect en CVO, de onderwijsorganisatie 
waarvan het Zuider Gymnasium deel 
uitmaakt, maakte Burgy een plan. Een 
ambitieus ontwerp waarvoor niet alleen 
het hele gebouw moest worden gestript, 
maar er ook op constructief gebied veel 
werk aan de winkel was. Zo moesten 

bijvoorbeeld zowel op de eerste als op 
de tweede verdieping de 50 meter lange, 
dragende gangwanden worden verwijderd 
om ruimte te maken voor de leslokalen. 
Een ingreep die het plaatsen van een even 
lange ligger en kolommen plus een flinke 
versteviging van de fundering noodzakelijk 
maakte. Ook het verduurzamen van het 
gebouw was een stevige klus. De 
metalen ramen zijn van enkel glas, de 
muren anderhalf steens zonder isolatie. 

Daar zijn voorzetwanden en -ramen (450 
stuks!) voor geplaatst. 

In de voorjaarsvakantie zal het Zuider 
Gymnasium zijn intrek nemen in het 
voormalige ziekenhuis. Een gebouw dat 
tegen die tijd niet alleen extern en intern 
flink is opgeknapt, maar ook wat betreft 
statuur. Als het even meezit is het 
gerestaureerde en gerevitaliseerde gebouw 
dan een gemeentelijk monument.

Bij de restauratie zijn zoveel mogelijk 
mooie details behouden.
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UW PARTNER IN AFBOUW

Wij zijn gespecialiseerd in metal-stud wanden, metal-stud 
plafonds, systeemplafonds en diverse timmerwerk.

Bij ATSO B.V. kunt u terecht voor een aanspreekpunt en een 
uitstekende bouwbegeleiding. Door als bedrijf de kennis te 
hebben over het gehele bouwproces, zijn wij begin tot eind 
nauw betrokken op elk project.

ATSO B.V.
De iepenwei 14L
4191 PD Geldermalsen
(0)345 - 228 737
info@atso.nl
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‘Gezichtsbepalende 
afbouw’  

De afbouwwerkzaamheden bij de renovatie van het 

Poortgebouw van het voormalige Zuiderziekenhuis 

in Rotterdam zijn verricht onder leiding van Atso 

BV uit Geldermalsen. Een stevige, maar uitdagende 

opdracht, vertelt projectleider René Heij. 

“We hebben alle metalstud scheidings- en 

voorzetwanden en de plafonds gemonteerd. Dat 

was een behoorlijke klus. Het hele gebouw was 

gestript. Bij elkaar zijn we zo’n negen maanden 

bezig geweest.” Zowel de klaslokalen als de gangen 

en de kappen van de twee hoekvleugels van het 

gebouw zijn door Atso voorzien van akoestische, 

geperforeerde gipsplafonds.

Mede omdat het een renovatie betrof was het 

afbouwen niet altijd even gemakkelijk. “Een hoge 

wand tussen de dakspanten en een akoestisch 

plafond in de nok monteren vergt enige 

inventiviteit,” aldus Heij. “Ook was het soms lastig 

om al het materiaal op de juiste plek te krijgen.” 

Maar over de uitkomst is hij tevreden. “Het was een 

mooi project om te doen. Je ziet resultaat: de 

afbouw is gezichtsbepalend. Ik ben blij dat wij 

daarin een leidende rol hebben mogen spelen.”

Atso BV is gespecialiseerd in de afbouw in de 

breedste zin van het woord. Het bedrijf werkt 

hoofdzakelijk beneden de lijn Amsterdam-Zwolle.
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Burgy werkt in Rotterdam aan de transformatie  
van het Poortgebouw Zuiderziekenhuis naar een  

nieuwe functie als schoolgebouw.

www.burgy.nl
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