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Speelse verwijzing naar
Oldambster boerderij
Basisschool, kinderdagverblijf, naschoolse opvang, dorpshuis, fysiotherapeut, bibliotheek
én sporthal zitten sinds kort onder een dak in het Multifunctioneel Centrum Noordbroek.
Een kenmerkend gebouw in ellipsvorm, maar met een speelse verwijzing naar de
Oldambtster boerderij.

‘D

e opgelopen
vertraging hebben
we ingehaald. We
hebben op de geplande
datum opgeleverd’
- Bert Jongsma
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‘In het collegeprogramma van 2007 was
opgenomen dat onderzocht zou worden of
Noordbroek een MFC kon krijgen’, schetst
hoofd openbare werken en unithoofd
gebouwenbeheer Tjallie Wolthuis van de
gemeente Menterwolde de voorgeschiedenis.
‘Met name de school was technisch zeer slecht,
maar ook de gymzaal en het dorpshuis zouden
op korte termijn gerenoveerd of vervangen
moeten worden’. In de jaren die volgden
werkte de gemeente samen met de
dorpsadviesraad een plan uit voor een kavelplek
tussen de school en het dorpshuis, bij de
sportvelden, achter de lintbebouwing van
woonhuizen en Oldambtster boerderijen die
het dorp kenmerkt. ‘In die fase hadden we al
besloten dat renovatie geen optie was, vanwege

de kosten, maar ook vanwege de gedachte dat het goed
zou zijn om alle deelnemers zoveel mogelijk van elkaars
ruimtes gebruik te laten maken, dus met alle faciliteiten
van het dorp in één gebouw.’

Inspiratie
Via een prijsvraag onder vier architectenbureaus kwam
de gemeente uit bij Onix Architecten in Groningen,
dat, naar eigen zeggen, kans zag een supercompact, en
dus energiezuinig, MFC te maken in een ellipsvormig
volume. De sporthal werd in het midden geprojecteerd,
met de andere functies daaromheen. Wolthuis:
‘Architecte Berit Ann Roos heeft zich laten inspireren
door de voorgevel van de Oldambtster boerderij, met
grote ramen onder, daarboven kleinere en daarboven
nog weer kleinere raampjes. Waar je ook tegen het
gebouw aankijkt, je ziet steeds die opzet. Keurig gedaan.’
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‘G

een grote innovaties,
maar goede,
bewezen technieken’

- Thymen Damstra
Voor de gemetselde schil koos de aannemer in overleg met Onix en de
gemeente voor een speciaal voor dit project gebakken steen van Strating in
Pekela: ‘Er moest wat de grijs-antractietachtige glans in terugkomen die je
ook ziet bij boerderijen die gekeimd zijn. Dat is nog een hele uitzoekerij
geweest.’

Ellips
De vorm was wel de grootste uitdaging voor aannemer Simon Benus Bouw.
Het bedrijf uit Stadskanaal borduurde zelf voort op het 3D-model van de
staalconstructie dat de constructeur had gemaakt om uit te vogelen hoe de
binnenspouw van hsb-elementen kon corresponderen met de gemetselde
schil. ‘We hebben ervoor gekozen dat binnenspouwblad te standaardiseren
naar segmenten van 2,44 of 1,22. Het metselwerk is daar omheen gezet
volgens de oorspronkelijke tekeningen. Dat maakt dat de spouw niet overal
drie centimeter is - soms is hij breder. Maar dat is niet erg’, zegt projectleider
Bert Jongsma. Het maakte wel dat het erg opletten was waar de raamopeningen
precies moesten komen. ‘We moesten de kozijnen precies binnen de hsbelementen houden, ze konden niet op de overgang van twee segmenten.’

Stalen dak
Een andere uitdaging was het feit dat het laagbouwdeel rondom de sporthal
stalen daken zou krijgen. ‘Daar kun je geen steigers op zetten. We moesten
dus bij het deel van de sporthal dat boven het omringende dak zou uitsteken
de gevel van tevoren al metselen, op metseldragers. Dat was verder geen
probleem, maar je moet er wel goed over nadenken in je planning. In de
tussentijd konden we mooi de hsb-wanden van de ellips klaarzetten. Die
hadden gewapend folie in de kozijnen, zodat ons complex extra snel winden waterdicht was.’
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‘E

r stond een goed team
met veel expertise’

- Tjallie Wolthuis

Elkaar helpen
De grootste tussentijdse zorgen had hij toen Simon Benus midden in het
proces een faillissement beleefde, maar gelukkig ook weer snel kon
doorstarten. ‘In die weken hebben wij de honneurs waargenomen bij het
bewaken van de bouwplaats, waar uiteraard leveranciers spullen wilden
terughalen.’ ‘In sommige gevallen sprong op dat moment de gemeente bij
door materiaalkosten voor te schieten,’ zegt Wolthuis, ‘zodat er niet al te
veel vertraging zou ontstaan. ‘En het moet gezegd: toen de doorstart geregeld
was hebben ze enorm gas gegeven, zodat er uiteindelijk nauwelijks vertraging
is geweest.’ Jongsma: ‘De tijd die we verloren hadden hebben we heel hard
ingehaald, en we konden op de geplande datum opleveren, onder meer door
in de bouwvak door te werken. Dat is in heel goede harmonie verlopen,
ook met Damstra en de andere partijen.’

Wolthuis: ‘We wilden een sober, doelmatig en duurzaam gebouw. De
gemeenteraad heeft tussendoor nog laten uitrekenen wat het zou kosten
om de slag te maken naar helemaal energieneutraal. Dat bleek te duur,
maar ook nu hebben we een zeer energiezuinig gebouw.’ Thymen
Damstra, oud-directeur van Koninklijke Damstra Installatietechniek
in Driezum en bij deze klus de projectleider voor alle technische
installaties, somt op wat daarvoor allemaal gedaan is. ‘Zonnecollectoren
voor het douchewater, vloerverwarming, ledverlichting,
hoogrendementsketels… Geen grote innovaties, maar goede, bewezen
technieken.’ Damstra voerde in principe uit wat was voorgeschreven,
maar droeg wel een alternatief aan voor de regeltechniek van de
vloerverwarming, waarmee hij bij de school in Zuidbroek goede
ervaringen had opgedaan. ‘Al met al was het geen heel ingewikkelde,
maar wel een heel mooie klus.’
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Damstra: ‘In zo’n situatie - die voor niemand leuk is - moet je elkaar gewoon
helpen. En dat hebben we gelukkig heel goed samen kunnen oppakken.’
Wolthuis: ‘Er stond gewoon een goed team met veel expertise. Maar daar
moet je ook op selecteren, vind ik. Niet op iemands mooie blauwe ogen
afgaan, maar op wat hij eerder heeft gepresteerd.’

51

