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Kindcentrum Marciaborg Baflo/Rasquert

LEERLINGEN VOLOP 
BIJ BOUW BETROKKEN

De kinderen van obs Noordewier en 
cbs Ichtus in het Groningse twee-
lingdorp Baflo/Rasquert trekken na 
de zomervakantie samen met de kin-
deropvang in een duurzaam en aard-
bevingsbestendig kindcentrum, de 
Marciaborg. Aannemer Hesco Bouw 
en installateur Aalbers doen er alles 
aan om de leerlingen actief bij de 
bouw te betrekken. 
De raad van de gemeente Winsum, waar Baflo en Rasquert 
onder vallen, besloot in 2013 dat beide scholen, de 
kinderopvang en de verschillende sport- en cultuur-
verenigingen één nieuw gebouw moesten krijgen. ‘In 2015 
hebben we gekozen voor deze plek aan de Meijmaweg en 
zijn we het traject ingegaan van architecten- en 
aannemersselectie, enzovoort. Daarna is in oktober 2017 
de eerste paal geslagen en als alles goed gaat, kan de 
Marciaborg na de zomervakantie in gebruik worden 
genomen’, legt wethouder Onderwijs Harmannus Blok uit. 

Landschappelijke inpassing
Voor de gemeente is het kindcentrum onderdeel van een 
groter project, waarbij ook de omgeving – een voormalig 
voetbal- en tenniscomplex – wordt omgevormd tot een 
mooi park. ‘De landschappelijke inpassing van het gebouw 
was een belangrijk aandachtspunt, daar heeft de provincie 
ook goed in meegekeken.’ Architect Beatrice Montesano 
van KAW Architecten koos op basis van die randvoorwaarden 
voor één bouwlaag met een kap, met een ‘schuur-uitstraling’: 
de gevels zijn met hout bekleed, het dak heeft zwarte pannen. 
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Passende verbindingen
‘Het gebouw staat op mortelschroefpalen met daarop een balkenfundering, 
een staalconstructieskelet met kanaalplaatvloeren, een schil in houtskeletbouw 
en een dak van Unidek-prefabplaten’, somt Jeroen Dijkhuis van aannemer 
Hesco Bouw op. Om het gebouw aardbevingsbestendig te maken zijn die 
palen over de volle lengte gewapend, kregen de kanaalplaatvloeren gewapende 
druklagen en zijn kritieke windverbanden in de staalconstructie zwaarder 
uitgevoerd dan gebruikelijk. ‘Het zijn zogeheten passende verbindingen met 
injectiebouten. Na het monteren van de bouten werd er nog een epoxy bij 
gespoten, zodat er geen beweging meer in kan komen.’ Voor de veiligheid 
werden verder alle armaturen met een staalkoordje aan de constructie 
vastgemaakt, zodat kinderen en volwassenen ze bij een aardbeving niet op 
het hoofd kunnen krijgen. Volgens Blok maakten de aardbevingsmaatregelen 
het project ter waarde van bijna drie miljoen euro zo’n drie ton duurder: 
‘Dit is voor het overgrote deel vergoed door de NAM.’
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All electric
Bij een toekomstbestendig gebouw hoort in de ogen van het gemeentebestuur 
geen gasaansluiting meer. De Marciaborg is all electric en energieneutraal 
dankzij zonnepanelen op het dak. Het gebouw wordt in zijn warmtebehoefte 
voorzien door twee brine/water-warmtepompen. ‘Het bijzondere daaraan 
is dat ze ook het tapwater verwarmen’, zegt Jeroen Jonge Poerink van 
installateur Aalbers. ‘De vorige generatie warmtepompen kon water tot 40, 
50 graden verwarmen, genoeg voor verwarming maar te weinig voor 
waterleidingen, want die moet je op 65 graden kunnen doorspoelen om 
legionellabesmetting te voorkomen. Deze nieuwe variant kan die temperatuur 
leveren, en dus hoefden we geen doorstroomverwarmers te installeren. Die 
stroomvreters vallen in een duurzaam gebouw altijd wat uit de toon.’ De 
school voldoet aan de normen van Frisse Scholen klasse B, waarbij de 
luchtbehandeling wordt aangestuurd op basis van CO2-sensoren per lokaal. 
‘Wat ik leuk vind is dat de scholen de techniek graag aan de leerlingen wil 
laten zien’, zegt Jonge Poerink. ‘Alle installaties staan in verbinding met het 
gebouwbeheersysteem waarvan de gegevens op de digiborden geprojecteerd 
kunnen worden: dan kunnen de kinderen live zien wat de zonnepanelen 
doen, hoeveel stroom er wordt verbruikt, hoeveel lucht er wordt afgezogen, 
et cetera. In de gymzaal wordt dat ook met kleurtjes inzichtelijk gemaakt: 
als het gebouw warmte vraagt, lichten er rode lampjes op, als er gekoeld 
wordt blauwe en als er duurzaam evenwicht is groene.’

‘Ook warm tapwater 
via warmtepomp’

- Jeroen Jonge Poerink
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Opdrachtgever : Gemeente Winsum

BOUWTEAMLEDEN
Architect : KAW, Groningen
Aannemer : Hesco Bouw, Stadskanaal
Installateur E&W : Aalbers installatietechniek, Nieuw-Buinen
Brandadvies : Munnik Brandadvies, Kolham

ONDERAANNEMERS & LEVERANCIERS
Binnendeuren & hang- en sluitwerk : BPZ, Tynaarlo

KINDCENTRUM, BAFLO
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‘Kwaliteitsimpuls 
voor het  

hele gebied’

- Harmannus Blok

‘Leerlingen en 
leerkrachten maken 

dit maar één keer mee’

- Jeroen Dijkhuis

Kinderen betrekken
Het bouwterrein ligt pal naast het huidige gebouw van obs 
Noordewier. Dat brengt voor de bouwers uitdagingen met 
zich mee – ‘We moeten ervoor zorgen dat wij geen aan- en 
afvoer hebben als de school in- en uitgaat,’ aldus Dijkhuis, ‘en 
we doen ons uiterste best om als de Cito-toetsen beginnen 
alleen nog binnen aan het werk te zijn’ – maar ook mooie 
kansen. ‘Leerlingen en leerkrachten maken het maar één keer 
mee dat er een nieuwe school wordt gebouwd, en dan ook nog 
pal onder hun neus. Wij proberen hen zo veel mogelijk bij de 
bouw te betrekken. Ons plan daarvoor was ook een van de 
punten waarmee we dit project binnengesleept hebben, naast 
prijs en kwaliteit. Er is een webteam van leerlingen dat de 
stand van de bouw bijhoudt en geregeld interviews komt 
houden, we hebben tijdscapsules meegestort in de 

verdiepingsvloeren, we hebben af en toe rondleidingen, noem maar op. Maar de 
leukste activiteit was tijdens de lerarenstaking op 14 februari: toen hebben wij 
“op de kinderen gepast”. Alle bouwpartners verzorgden workshops over bouw 
en techniek, dat was echt een geweldige ochtend. Wie weet hoeveel kinderen we 
hiermee warm hebben gemaakt voor een toekomstig beroep in de bouw?’ Overigens 
hadden bij de vórige stakingsdag de leerkrachten juist meegeholpen op de bouw. 

De kinderen kregen ook inspraak bij de inrichting van het schoolplein, dat door 
KAW en Territoria wordt geïntegreerd in het landschap van het omliggende 
Marciapark. Zij kozen in verschillende workshops tégen plastic speeltoestellen 
en vóór een natuurlijke en avontuurlijke speelplek. Pal naast de school komen 
bijvoorbeeld ook moestuintjes voor praktijklessen biologie. Wethouder Blok: 
‘We zetten niet zomaar een schoolgebouw neer, we geven een kwaliteitsimpuls 
aan het hele gebied.’
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