
                         
Traptreden en leuningen zijn netjes afgedekt en dus beschermd tegen beschadiging. 
 

                     
Die mevrouw had even niet door dat ik Ellen wilde fotograferen.  



    
‘Voorzolder', hier moest je altijd een trappetje op. 
 
 

 
Zo was het kort voor onze verhuizing (gezien vanuit de ruimte waar daglicht was, naar het voorste deel waar we 
altijd alleen doorheen liepen en de deur naar de ‘voorzolder’.  
 
 



 
Hier kan je zien dat ze de vloer 1 meter hebben laten zakken. De hoge, voormalige lokalen op de eerste verdieping 
zijn 1 meter lager geworden, de zolderverdieping 1 meter hoger. Er worden dakkapellen bij geplaatst. Op zolder 
komen vergader- en kantoorruimtes. Rechts op de achterwand (en foto linksonder) zie je waar een deur komt.  
 

          
        Open ruimte, aan de linkerkant van de voorzolder. Is niet bevloerd.        
Vanaf de bouw is hier nooit iets mee gedaan. Gaat nu wel benut worden. 

 



 

 
De bibliotheek komt op drie verdiepingen. Dit is een impressie van de zolder met jeugdbibliotheek.  
 

 
  



 
Dit is de eerste verdieping. De verlaagde zoldervloer loopt niet helemaal door tot aan de ramen, omdat die anders 
deels afgedekt zouden worden. Er blijft ook een deel open (120 cm uit de buitenmuur), zodat je helemaal naar 
boven/naar beneden kunt kijken. Er komt een gebouw in het gebouw, een beetje zoals de verdieping in het 
Pomphuis, waar je bij de ramen ook van boven naar de begane grond kunt kijken. In het Pomphuis staan de 
dragende balken (blauw) tegen de buitenwand, in de Dreefschool komen ze vrij in de ruimte te staan met de vloer 
van de eerste verdieping daarop. Dat noemen ze een tafelmodel.  
 

 
Links het plafond van de eerste verdieping met rechts daarnaast de opening waardoor je naar boven kunt kijken.  
 



 
Eerste verdieping. 
 

 
Impressie begane grond.  



 
Begane grond. Hier is het nu helemaal open van vloer begane grond tot nok van het dak. Hier komt het  ‘tafelmodel’.  
 

  



 
 
 

 
De ronde erker aan de zuidkant blijft uiteraard. 
 



 
Dit is de voormalige leeszaal. Van januari tot april komt hier de bibliotheek, zónder boeken. Alles gaat dan op 
aanvraag. Het is de bedoeling dat de bibliotheek in april als eerste verhuist naar z’n definitieve plek. De oplevering 
van het totale gebouw staat gepland voor half juli.  
 
Het parkeerterrein blijft. Er komt aan die kant ook een nieuwe speeltuin en er komen twee terrassen. 
Alle fietsen komen aan de kant van de ingang aan het Julianaplein. Er komen ook oplaadplekken voor e-bikes.  
De ingangspartij wordt aangepast. Het beeld van Van den Eynde (nu opgeslagen) komt terug. 
Het mooie glas-in-lood met onderwijssymbolen in het trappenhuis is ook tijdelijk opgeslagen en komt weer terug op 
dezelfde plek. 
 
 
Foto’s en situatiebeschrijving (misverstanden niet uitgesloten) van 14 december 2017.  
Marloes van Buuren 


