
NIEUWBOUW OP ZUID
Goed beroepsonderwijs vraagt om goede faciliteiten en een inspirerende leeromgeving voor studenten én collega’s. Dat is het  
uitgangspunt voor het nieuwbouwproject dat de STC-Group eind december 2015 startte op de Waalhaven in Rotterdam. 

De bouw vordert gestaag. We bereikten op 7 oktober jl. het hoogste punt. Een feestelijk moment waar we op deze dag even met elkaar 

bij hebben stilgestaan. Wat we toen nog niet wisten, is dat de oorspronkelijke oplevering van het pand helaas met circa zes weken is 

vertraagd. We ontvangen nu op 12 juni ‘de sleutel’. In de tussentijd zitten we niet stil en zijn zo’n twintig werkgroepen aan de slag 

gegaan met de inrichting van het pand. 

Praktijkruimtes
De nieuwbouwlocatie biedt straks ruimte aan mbo’ers die een opleiding volgen bij een van de twee mbo-colleges Havens en Logistiek 

& Vervoer. Zij bevinden zich straks in een schoolgebouw dat de sfeer van hun toekomstige vakgebied uitademt. In een groot aantal 

praktijkruimtes kunnen zij de fijne kneepjes van hun toekomstig vak leren. 

Luchtvaartstudenten krijgen straks de beschikking over een ground site (balieruimte) en een air site (cabine). Voor de railstudenten 

wordt een railpraktijklokaal ingericht waarin zij kunnen oefenen met elektrotechniek en hydrauliek. Uiteraard verplaatsen we de 

ERTMS-simulator naar de Waalhaven Z.z. 16 en tot slot denken we nog na over de mogelijkheid om een eigen trein cockpit te reali-

seren. Wegtransportstudenten kunnen straks aan de slag in de vrachtwagensimulator en met opengewerkte modellen van bijvoor-

beeld een motor en een versnellingsbak. Het CBR-lokaal wordt verplaatst van de Anthony Fokkerweg naar de nieuwbouw. Het 

overbrengen van de transportketensimulator van de Lloydstraat wordt een flinke klus. Studenten logistiek en havenlogistiek hebben 

straks twee van deze simulatoren tot hun beschikking. En tot slot realiseren we op deze locatie een praktijklokaal Warehousemanagement.

Aanbestedingen
Inmiddels is het proces van aanbesteding gestart. Stoelen, banken, IT en lesborden; alles wat straks nodig is om goed les te kunnen 

geven wordt nu aanbesteed zodat we zo snel mogelijk na oplevering kunnen starten met de inrichting. 
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De bouw in cijfers

> 15.500 vierkante meter vloeroppervlakte 
> 8 verdiepingen, 1 parkeerlaag en 62 leslokalen
> 326 funderingspalen met een lengte tot 32 meter
> 3.500 kubieke meter beton in de fundering en 

druklagen 
> 1.500 kanaalplaten
> Ruim 170 parkeerplaatsen
> 1.000 ton staalconstructie 
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