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De nieuwe school doet 
sterk denken aan de 
Opwettense watermolen.

door Van Gogh
Basisschool geïnspireerd 

IB
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Vergelijk het oorspronkelijke 
ontwerp met het uiteindelijke 
eindresultaat.
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De nieuwe school doet zowel qua 
ontwerp als qua bouw en gebruikte 
materialen sterk denken aan de 
watermolen, die overigens nog steeds 
bestaat en onlangs geheel is 
gerestaureerd. De molen omvat twee 
schuren met daartussenin twee grote 
waterraden. Het Mooiste Blauw bestaat 
uit drie loftachtige delen. Waar bij de 
molen de waterraden staan, bevindt zich 
nu een transparante, overdekte 
tussenruimte. Daarin kunnen de 
kinderen spelen wanneer het bijvoor-
beeld slecht weer is. Ook staat hier een 
podium. Deze tussenruimte verbindt de 
twee buitenste delen. Daarin bevinden 
zich de groeps- en leslokalen en ruimtes 
voor het personeel. 

Betonstenen binnenbladen
De binnenbladen zijn, anders dan bij de 
molen, van betonsteen. Deze binnen-
bladen zijn opgetrokken tussen de stalen 

Het Mooiste Blauw, de nieuwe basisschool in Nuenen-West, is er bepaald niet een van het type dertien in een 
dozijn. Mede met dank aan Vincent van Gogh, die van 1883 tot 1885 in Nuenen woonde. Hij schilderde daar onder 
meer de Opwettense watermolen. Dit werk inspireerde de architect van de school tot een prachtig ontwerp dat, 
net als de watermolen destijds, het belangrijkste oriëntatiepunt moet worden in deze nieuwe wijk. 
Bouwbedrijf Van Stiphout uit Sint-Oedenrode was de hoofdaannemer.

Het Mooiste Blauw bestaat 
uit drie loftachtige delen.

spanten. Maar de afwerking is, net als bij 
de Opwettense watermolen, zowel aan 
de binnen- als aan de buitenkant, 
grotendeels van hout. Daarbij is, net als 
bij de molen toen Van Gogh deze 
schilderde, een van de twee buitenste 
delen zwart gelakt en het andere 
donkerrood. Voor het middeldeel is 
blanke lak gebruikt. De twee buitenste 
delen hebben een zadeldak met donkere 
dakpannen. Het middelste deel heeft aan 
de zonkant PV-dakpannen. De andere 
zijde is gemaakt van transparante 
golfplaten. 

‘Opwettense watermolen 
vormt basis van ontwerp’

Veel zichtwerk
Overigens is niet alleen het ontwerp, 
maar ook de naam van de basisschool 

ontleend aan Van Gogh. De schilder was 
voor zijn schilderijen voortdurend op 
zoek naar ‘het mooiste blauw’. In 
Nuenen had hij die gevonden, schreef hij 
zijn broer Theo; in de blauwe kielen van 
de boeren om precies te zijn.

“Een leuke opdracht, mede omdat het 
zo’n speciaal gebouw is,” blikt project-
leider Wilco Vogels terug. “Soms best een 
uitdaging. Er is veel zichtwerk, dat moet 
er uiteraard perfect uitzien. Maar het 
resultaat mag er zijn, daar zijn we best 
trots op.”

Bouwbedrijf Van Stiphout is een 
zogeheten ontwikkelende bouwer. De 
onderneming is vooral actief in de 
woningbouw – als bouwer en als 
projectontwikkelaar. Daarnaast bouwt 
het bedrijf onder meer scholen, 
woonzorgcentra, bedrijfshallen en 
andere utiliteitswerken.
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Wie onze werkplaats binnenloopt, ‘proeft’ het meteen: 
bij Van der Linden gaan ondernemerschap en vakmanschap hand 

in hand. Wij produceren: kozijnen, ramen, deuren en trappen voor 
nieuwbouw en renovatie

Edisonweg 7 | 5466 AR Veghel | T: 0413 366490 
E: info@vdlindenveghel.nl | www.vdlindenveghel.nl

Kozijnen van meranti- en irokohout  
De maar liefst 67 houten kozijnen inclusief de ramen en de deuren in de nieuwe basisschool Het Mooiste Blauw in 
Nuenen zijn op maat gemaakt en gezet door Machinaal Timmerbedrijf Van der Linden uit Veghel. De kozijnen in de 
twee buitenste delen van het gebouw zijn van merantihout met het FSC-keurmerk, die in het middelste deel van 
irokohout. Deze laatste zijn behandeld met transparante verf. Daardoor blijven de kleur en de structuur goed 
zichtbaar. 

Van der Linden, dat zelf beschikt over een moderne, goed geoutilleerde timmerfabriek, werkt de laatste jaren 
wel meer met speciale houtsoorten. Niet alleen bij scholen en andere gebouwen, ook in de woningbouw, vertelt 
Jochem van der Linden, een van de twee directeuren van het al 40 jaar actieve, ‘no-nonsens familiebedrijf’ dat ‘niet 
houdt van bla-bla’, maar ‘de lat wel hoog legt’. 

Speciale trappen
Behalve kozijnen levert en installeert Machinaal Timmerbedrijf Van der Linden ook speciale trappen. Deze trappen 
worden in de werkplaats gemaakt, en vervolgens door Van der Linden geplaatst en afgewerkt, desgewenst ook met 
andere materialen zoals rvs, staal, smeedijzer en glas. Ook lakken, oliën en andere behandelingen behoren tot de 
mogelijkheden.
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Totaalpartner voor grondwerken, sloopwerken, 
aanleg van onder en bovengrondse infrastructuur.

H. Kuijpers BV  | T:0499 46 11 95 | E: info@hkuijpers.nl 

Meedenken vanaf het allereerste begin  
“Een mooie klus.” Zo omschrijft Harm Kuijpers, directeur en eigenaar van grond- en sloopwerkbedrijf 
H. Kuijpers BV uit Sint Oedenrode, de bijdrage die zijn onderneming heeft mogen leveren aan de bouw van 
basisschool Het Mooiste Blauw in Nuenen. H. Kuijpers BV nam daarbij zowel de bouwput als de bestrating, de 
riolering buiten het gebouw en de afrastering die is gemaakt van houten Douglaspalen voor zijn rekening. Ook 
heeft het bedrijf ervoor gezorgd dat de bestrating van gebakken klinkers goed aansluit bij de natuurspeelplaats 
die de school laat aanleggen. 

H. Kuijpers BV is gespecialiseerd in grond- en sloopwerken, het aanleggen van bestrating en aanleg en onderhoud 
van infrastructuur. Het bedrijf werkt zowel voor particulieren als voor bedrijven en voor de overheid. Bouwbedrijf 
Van Stiphout, de hoofdaannemer van Het Mooiste Blauw, is een goede relatie van H. Kuijpers BV. Ook met Gebr. van 
Stiphout Projectontwikkeling zijn er nauwe banden. “We doen veel in- en uitbreidingsprojecten. We denken daarbij 
graag vanaf het begin mee met de projectontwikkelaar, over de aanpak en over de kosten. Op dat gebied hebben 
we in de loop der jaren behoorlijk wat expertise opgebouwd.”
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Alle installaties 
optimaal weggewerkt
Van der Vleuten Elektrotechniek & Beveiliging 
heeft bij de bouw van basisschool Het Mooiste 
Blauw alle elektrotechnische installaties verzorgd. 
Van het verlichtingsplan, stopcontacten, datanet-
werk en inbraakbeveiliging tot de brand-
meldinstallatie en de noodverlichting; het bedrijf 
uit Sint-Oedenrode installeerde het allemaal. 

Best een uitdagende klus, vertelt mede-directeur 
en -eigenaar Erwin Delisse. “Er was veel zichtwerk. 
Om de stijl van het pand zo min mogelijk aan te 
tasten, hebben we alle leidingen zo goed 
mogelijk weggewerkt.” Dat laatste is de technici 
van het installatiebedrijf wel toevertrouwd. Van 
der Vleuten Elektrotechniek & Beveiliging bestaat 
al 60 jaar. In die periode heeft de onderneming 
zich ontwikkeld tot een toonaangevende totaal-
installateur op het gebied van elektrotechniek, 
telecommunicatie, beveiliging en service en 
onderhoud. 

De dienstverlening strekt zich uit van advies, 
ontwerp en realisatie tot het beheer van 
installaties. Naast elektrotechniek zijn beveiliging, 
toegangscontrole, camerasystemen en domotica 
specialiteiten van Van der Vleuten.
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Opdrachtgever
Gemeente Nuenen, Nuenen

Basisschool De Mijlpaal, Nuenen

Bouwmanagement
Laride hart voor huisvesting, Veldhoven

Architect
Architecten-en-en, Eindhoven

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf van Stiphout BV, 
Sint-Oedenrode

Interieurontwerp
Puur Sang Interieurconcepten BV, 
Eindhoven

E-installateur
Elektrotechniek van der Vleuten, 
Sint-Oedenrode

Grond en sloopwerk
H. Kuijpers BV, Sint-Oedenrode

Leverancier kozijnen
Machinaal Timmerbedrijf Van der 
Linden, Veghel

Bouwprogramma
Basisschool Het Mooiste Blauw in een 
nieuwbouwwijk

Bouwperiode
April 2019 - mei 2020

Bruto vloeroppervlakte
1.500 m2 

De afwerking van het geheel 
is, zowel aan de binnen- 
als aan de buitenkant, 
grotendeels van hout.

Industriebouw • juni 2020 • 57

https://www.nuenen.nl
https://www.obsdemijlpaal.nl
http://www.laride.nl
https://www.architecten-en-en.nl
https://www.van-stiphout.nl
https://puursang.nl
http://www.vdmijle.nl
https://vdvleutenelektrotechniek.nl
http://www.vdmijle.nl
https://www.hkuijpers.nl
http://www.vdmijle.nl
https://www.vdlindenveghel.nl
https://www.vdlindenveghel.nl
http://www.vdmijle.nl

