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In de kerstvakantie verhuizen obs Brunwerd, cbs 
Koning Willem-Alexander en rkbs De Schelp 
naar De Nieuwe School in Uithuizen, een 
duurzaam en toekomstbestendig onderkomen op 
het eveneens nieuwe Boukemapark in het dorp. 
Het ontwerp van Oving Architekten werd door 
Hesco Bouw aardbevingsbestendig gerealiseerd. 

Wethouder Harald Bouman van de gemeente Eemsmond 
spreekt van ‘een mooi, kwalitatief, duurzaam en 
toekomstbestendig gebouw’. Dat laatste zit vooral in de 
fl exibiliteit: het gebouw is dankzij een kolommenstructuur 
vrij indeelbaar en kan dus in de toekomst bijvoorbeeld nog 
kinderopvang of een dokterspost herbergen. ‘Met het afsluiten 
van de bouw begint een nieuw proces. We hebben in de 
eerste plaats een gebouw willen neerzetten waar kinderen 
zich thuis voelen, waar ze goed kunnen opgroeien. Zeker in 
combinatie met het Boukemapark – een leer-speel-
sportomgeving, een soort campus – denken w e nu een mooie 
basis te hebben gelegd. Nu gaan we kijken hoe we dat kunnen 
laten uitgroeien.’

‘Met afsluiten van 
de bouw begint 

een nieuw proces’

- Harald Bouman
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Generiek en specifiek
Het besluit om de drie scholen van Uithuizen samen 
onder te brengen viel in 2013; de gemeenteraad stelde 
toen 5,5 miljoen euro ter beschikking voor het hele 
project. Na een meervoudig onderhandse aanbesteding 
met voorselectie koos Eemsmond voor een ontwerp van 
Oving Architekten uit Groningen, die samenwerkten 
met Emile van Vugt van FAAM Architects in Eindhoven. 
Hun visie ging uit van een pand met drie vleugels, met 
een centrale binnenruimte voor bijeenkomsten, ook van 
bijvoorbeeld sport- en buurtverenigingen. ‘De thema’s 
generiek en specifiek balanceren met elkaar in dit 
gebouw’, zo stellen de architecten in hun toelichting. 
‘De drie vleugels voor de drie scholen geven voldoende 
ruimte voor elke school om hierin een eigen 
onderwijssysteem te hebben. Maar op de lange termijn 
zijn verschuivingen te verwachten en moet elke vleugel 
wel eenvoudig kunnen worden aangepast voor een 
nieuwe functie.’ Bouman: ‘Als de ene school krimpt en 
de andere groeit, kunnen per schooljaar de lokalen anders 
worden verdeeld. Elke school zorgt voor zijn eigen 
inrichting en daarmee voor zijn eigen sfeer, maar het 
gebouw zelf heeft één uniforme uitstraling.’ 

Aardbevingen
In de periode tussen de keuze voor een ontwerp en het aantrekken van 
Hesco Bouw in Stadskanaal voor de uitvoering – met Aalbers Installatietechniek 
uit Nieuw-Buinen voor alle installatiewerkzaamheden – ‘begon het 
aardbevingsdossier prominenter te worden’, zoals Bouman het uitdrukt. 
‘We stonden toen voor de uitdaging om het ontwerp dat was gebaseerd op 
de reguliere voorschriften, te laten passen binnen de nieuwe NPR (de richtlijn 
voor aardbevingsbestendig bouwen).’ Dat vergde niet alleen een grote 
hoeveelheid rekenwerk door Ingenieursbureau Dijkhuis, maar ook 
onderhandelen met de NAM, ‘want goedkoper wordt het er natuurlijk niet 
van.’ Uiteindelijk bleek het echter zowel technisch als financieel te kunnen; 
in december 2016 kon Hesco Bouw aan de slag. ‘We kregen de klus in het 
vierde kwartaal van vorig jaar, in december gingen de heipalen erin en in 

januari begon de eigenlijke bouw. We hadden dus zowel een korte planning 
als een korte bouwtijd: dat vergt wel de nodige flexibiliteit van de organisatie, 
maar ook van onderaannemers en leveranciers’, zegt Lars Roossien van het 
bouwbedrijf. ‘Zeker omdat er vanwege de aardbevingsbestendigheid heel 
veel detailengineering nodig was: eventuele aanpassingen als gevolg van die 
berekeningen moesten tijdens het proces worden doorgevoerd. Dat heeft 
best wat voeten in de aarde gehad.’ 

Om zo goed mogelijk door een onverhoopte aardbeving te komen is De 
Nieuwe School zwaar aan de onderkant en licht van boven. Direct op de 
palenfundatie rust een betonnen beganegrondvloer (dus zonder kruipruimte) 
met een betonnen opbouw en een gemetselde gevel. Hierop rust een 
systeemplaatvloer, met daarop als verdieping een lichte staalconstructie met 

‘Overgestapt van tl 
naar led-panelen’

- Martin Wilkens
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een schil van hsb-elementen en een gevelbekleding van 
Foreko-houten (NobelWood) stroken. Deze bekleding is 
duurzaam, brandvertraging en behoeft geen verdere 
nabewerking. De dakvloer is van tien centimeter dik, 
kruislings gelamineerd verlijmd hout geleverd door Derix. 
‘Licht, maar ook met een goede invloed op het binnenklimaat 
en dus de gezondheid van de kinderen’, weet Roossien. 
 
BaOpt
Aan het binnenklimaat is veel aandacht besteed in ontwerp 
en qua installatieconcept. Adviesbureau HTD koos voor 
een klimaatsysteem van Climotion (ook bekend als BaOpt), 
met diffuus ventileren: door de luchtdruk in een ruimte 
gemiddeld een klein beetje hoger te houden dan buiten en 
door hier licht mee te variëren, ontstaat een ongerichte 
stroming van lucht. Dit maakt het mogelijk om ingeblazen 
lucht, ondanks een temperatuurverschil met de al aanwezige 
lucht, snel en efficiënt te laten mengen zonder dat hier hoge 
luchtsnelheden voor nodig zijn.

‘Het was voor ons voor het eerst dat we dit principe toepasten’, zegt Martin 
Wilkens van Aalbers Installatietechniek. De toe- en afvoer van lucht – en 
indien nodig de verwarming daarvan – verloopt via een warmtepomp op 
het dak. Het gebouw heeft nog wel een cv-ketel, maar die treedt alleen in 
werking bij zeer koude buitentemperaturen. Het gebouwbeheerssysteem 
heeft veel regeltechniek en daarom kilometers aan kabels en leidingen, 
sensoren, kleppen en ventielen. ‘Dat was voor ons de grootste uitdaging’, 
vindt Wilkens. Daarnaast waren er overige installatiewerkzaamheden zoals 
verlichtingsinstallatie, het datanetwerk en beveiligings- en sanitaire instal-
laties. ‘Tijdens de bouw is men nog overgestapt van tl in de lokalen naar 
led-panelen, vlak met het plafond.’ Het gebouw is constructief en qua 
leidingwerk voorbereid op de plaatsing van pv-panelen. 

Een belangrijke voorwaarde om BaOpt goed te laten werken is dat het 
gebouw volledig luchtdicht is, om de overdruk te kunnen realiseren. ‘De 
dakdoorvoeren moesten we dus goed afstemmen met Hesco’, zegt Wilkens. 
Roossien: ‘Als je maar de volle aandacht houdt bij de montage en detaillering 
van hsb-elementen, kozijnen (van Accoya) en dergelijke, dan is luchtdicht 
bouwen goed te doen.’ 
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Luifel
Kenmerkend element van het gebouw is een luifel die plaatselijk 1,40 meter uit de gevel 
steekt. ‘Daar moest echt heel veel aan gerekend worden,’ zegt Roossien, ‘want je begrijpt dat 
daarop bij een aardbeving grote krachten uitgeoefend worden’. Bovendien moet hij stormen 
en dikke pakken sneeuw kunnen weerstaan. ‘We hebben samen met leverancier Meilof Riks 
een proefopstelling gemaakt, om goed inzichtelijk te krijgen hoe groot hij in werkelijkheid 
werd en om zekerheid te krijgen over de verankering. Je wilt niet dat er iets misgaat met zo’n 
prominent onderdeel!’  

Opdrachtgever : Gemeente Eemsmond, Uithuizen

BOUWTEAMLEDEN
Directievoering : Gemeente Eemsmond, Uithuizen
Architect : UArchitects, Eindhoven
Brandveiligheidsadviseur : Munnik Brandadvies, Kolham
Constructeur : Ingenieursbureau Dijkhuis, Groningen
Aannemer : Hesco Bouw, Stadskanaal
Installateur E&W : Aalbers Installatietechniek, Nieuw-Buinen

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
MS-wanden en systeemplafonds : De Graaf Afbouw, Eelde
Dakbedekkingen : Verbidak, Winschoten
Beton : Theo Pouw Bouwstoffen, Eemshaven
Deuren incl. H&S werk : Mastermate, Stadskanaal
Ruwbouw, gevelstenen en Calduran 

kalkzandsteen elementen : Bouwcenter Meijer, Foxhol

BREDESCHOOL BOUKEMAPARK
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‘Vanwege de aardbevings-
bestendigheid heel  

veel detailengi   neering nodig’

- Lars Roossien

101

Scholen


