
Ronde vormen en 
niveauverschillen in
brede school ‘Opwierde’
Op 2 oktober werden in Appingedam twee nieuwe brede scholen geopend door de Commissaris 
van de Koning van de provincie Groningen. Zeven schoolgebouwen waren er, nu zijn er nog 
twee. Daarin participeren naast scholen en kinderopvangorganisaties ook enkele maatschappelijke 
organisaties. Brede school ‘Opwierde’ is een gebouw dat uit moet nodigen om er te leren, 
spelen, sporten en ontmoeten.
Brede school ‘Opwierde’ werd gebouwd door Plegt-Vos, Aalbers 
Installatietechniek nam het installatiewerk voor zijn rekening. Jos Rona, 
algemeen bedrijfsleider bij Plegt-Vos, vertelt dat de opdracht is verkregen 
uit een aanbesteding met voorafgaand een selectieprocedure, de prijs was 
bepalend. ‘Helaas’, aldus Rona, die liever had gezien dat de inschrijving ook 
op andere criteria was beoordeeld, en dat een plan van aanpak ook gewicht 
in de schaal had gelegd. Dat tegenwoordig de EMVI-criteria meewegen bij 
de meeste gunningen, vindt Rona een positieve ontwikkeling.

De ‘grote’ Herzberger
Brede school ‘Opwierde’ is gebouwd naar een ontwerp van Herzberger. ‘Een 
van de grotere architecten op scholengebied’, weet Rona. Het gebouw bestaat 
uit twee verdiepingen met daarin verschillende, deels half verdiepte niveaus. 

De constructie bestaat uit betonkolommen, in het werk gestorte vloeren, 
stalen vakwerkliggers, met in de sporthal staalconstructie met vulling 
van kalkzandsteen en HSB. Verder is het grotendeels vulling van HSB-
elementen, met metselwerk als gevelbekleding. Rona: ‘Het is traditionele 
bouw, maar door de lastige vorm toch een complex werk.’

De handtekening van de architect is met name de royale trap in de 
centrale hal, die ook als tribune kan fungeren. Rona: ‘Dat was wel een 
huzarenstukje. Dit element typeert de architect; het is goed uit de verf 
gekomen.’ De trap bevindt zich in een groot, licht atrium, waar ook 
voorstellingen kunnen worden gegeven. Rona: ‘Dit gebouw straalt 
kwaliteit uit, dat hebben wij er ook aan toe kunnen voegen. En daar 
zijn we trots op.’
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Planning
Het project is deels met een poolplanning 
ingezet. Rona: ‘Daardoor is het gelukt om op 
4 juli op te leveren. Na de zomervakantie 
konden de kinderen naar het nieuwe gebouw.’ 
De opdracht werd verstrekt door Woongroep 
Marenland. ‘Bijzonder,’ zegt Rona, ‘want 
meestal komen opdrachten voor scholen vanuit 
de gemeente. Marenland vindt dat zij als 
woningcorporatie een zekere verplichting jegens 
haar bewoners heeft om te zorgen voor een 
goede woonomgeving.’ Een en ander is in 
samenspraak met de gemeente ontwikkeld. 

Ronde vormen
Voor de aannemer zat de uitdaging bij dit 
gebouw vooral in de vorm. ‘Drie ronde hoeken 
en veel niveauverschillen. De sporthal en het 
speellokaal zijn half verdiept gebouwd, terwijl 
de entree weer iets hoger ligt dan het 
straatniveau. Die niveauverschillen met een 
complete eerste verdieping boven het 
hoofdgedeelte van het gebouw maakt dat je als 
bouwer goed moet nadenken over de fasering’, 
vertelt Rona. ‘Het is een compact gebouw, alles 
is vanuit het centrale deel te benaderen. Daar 
is ook een lift die alle niveaus kan bereiken.’

‘Aan dit gebouw 
hebben wij kwaliteit 

kunnen toevoegen, daar 
zijn we trots op’

- Jos Rona

Aan die ronde hoeken moest ook de installateur het hoofd 
bieden. Michael Banus, projectleider bij Aalbers 
Installatietechniek: ‘Het gebouw is mede daarom uitgerust 
met een combinatie van radiatoren en vloerverwarming. 
Ook in de speelruimtes is vloerverwarming geïnstalleerd, 
zodat kinderen zich niet aan radiatoren kunnen bezeren.’

Uitgeëngineerd
Het complete bestek was uitgewerkt door de architect 
en constructeur Wassenaar, Bureau 1232 trad op als 
installatieadviseur. ‘Het was compleet uitgeëngineerd. 
Onze invloed als aannemer was daarom beperkt,’ zegt 
Rona. ‘In overleg hebben we in de gevel wel enkele 
aanpassingen gedaan. Het houtskeletbouwelement achter 
de kozijnen en de gemetselde gevels hebben wij iets anders 
uitgevoerd. Dat ging wat sneller en is kwalitatief nu zó, 
dat het jaren meekan.’ Ook voor de installateur was de 
invloed beperkt, maar Banus heeft zeer goede ervaringen 
met Bureau 1232. ‘Als wij vonden dat iets anders kon, 
ging dat via de adviseur richting opdrachtgever.’ Als 
grootste uitdaging noemt Banus het gebrek aan ruimte 
tussen het bouwkundig plafond en het systeemplafond 
waar het installatiewerk tussen geplaatst moest worden. 
‘We hebben ter plekke gekeken wat mogelijk was, en 
konden het oplossen door bijvoorbeeld armaturen twintig 
centimeter op te schuiven.’
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Duurzame kwaliteit
Vanuit de basisaanbesteding was duurzaamheid volgens Rona geen rode 
draad. ‘Maar er is een tweede aanbieding gevraagd, met een aantal 
duurzaamheidsopties. Daardoor zit er triple glas in de gevels, de Rc-waarde 
is voor diverse onderdelen naar 6 gezet. Rona: ‘Dat is een veel hogere 
isolatiegraad dan het bouwbesluit eist. Verder is er mos-sedumdakbegroeiing 
en zijn er tachtig zonnepanelen geplaatst.’ ‘Een PV-installatie met een totaal 
vermogen van 19,6 kWp’, vult Banus aan. ‘Daarnaast is er Philips 
ledverlichting in alle gangzones toegepast. In het speellokaal en in de 
slaapkamertjes van de kinderopvang is dimbare ledverlichting toegepast. 
De klaslokalen zijn voorzien van energiezuinige T5-verlichting. Aan de 
raamzijde is dat uitgevoerd met een daglichtregeling. Als er veel daglicht 
naar binnenkomt, wordt de verlichting automatisch gedimd of gaat zelfs 
uit.’

Goede partijen
Het plaatje voor het interieur was helder, maar om het zo te maken zijn 
specialisten nodig. Rona: ‘We hadden goede partijen om mee samen te 
werken. De bouwtijd was 14 maanden, wat voor dit gebouw redelijk krap 
te noemen is. Met name de hoge afwerkingsgraad maakt dat je de beschikbare 
tijd echt nodig hebt. Ondanks de zachte winter kwam de sluiting van gevel 
en dak in conflict met de start van de afbouw.’ Ook Banus is tevreden over 
de samenwerking bij dit project. ‘Het heeft geresulteerd in een prachtig 
mooi modern gebouw.’

Jos Rona vond de samenwerking met de opdrachtgever bijzonder. ‘Er was 
een enorme bereidwilligheid van beide kanten om alles in goede banen te 
leiden. Doordat de opdrachtgever te maken had met drie adviseurs en 
meerdere gebruikers viel dat niet altijd mee. We moesten daarom wel eens 
een uurtje langer door, soms ook op zaterdag. Ik ben blij dat ik voor een 
bedrijf werk waar dat gewoon kan.’

Opdrachtgever : Woongroep Marenland , Appingedam

Bouwteamleden
Constructeur : Ingenieursbureau Wassenaar, Haren
Projectmanagement : BCN- Drachten, Drachten
Installatie adviseur : Bureau 1232, Groningen
Aannemer : Plegt-Vos Noord, Assen
Installateur E&W : Aalbers Installatietechniek, Nieuw-Buinen

onderaannemers en leveranciers
Keukens : Impact, Emmen
Glas en schilderwerk : Kuurman Noord, Hoogezand 
Leveren en aanbrengen van wandtegels : Tegelzetbedrijf Smit, Groningen
Hijswerk : B.V. Kraanbedrijf BKF, Franeker
Funderingskist Isobouw : Bouwcenter Meijer, Foxhol 
Levering en montage stompe deuren

en hang- en sluitwerk : BPZ, Vries 

Bredeschool opwierde, appingedam

‘Te weinig ruimte 
tussen het 

bouwkundig plafond en 
systeemplafond hebben 
we ter plekke opgelost’

- Michael Banus
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