
‘Iedereen is precies aan 
het doen wat hij moet 

doen. Dat is de kracht van 
LEAN-building.’

- Randolf Oudshoorn

Bouw scholencampus in
hoogste versnelling

Meppel krijgt een onderwijscampus van formaat. 
De campus biedt onderdak aan drie verschillende 
middelbare scholen: scholengemeenschap Stad 
en Esch, het Drenthe College en de Ambelt. Ook 
wordt er een sportcomplex gerealiseerd met vijf 
sporthallen, waaronder een topsporthal met een 
NOC*NSF kwalificatie en een sportschool. Het 
sportcomplex is opgetild; eronder bevindt zich 
een parkeerkelder voor auto’s, fietsen en scooters. 
In totaal heeft het complex een grootte van ca. 
28.000m2.

Total engineering
Atelier PRO maakte in 2010 het winnende ontwerp voor het Onderwijspark 
Ezinge. Op basis van een total engineering opdracht stelde het bureau 
een compleet ontwerpteam samen, bestaande uit architecten, constructeur, 
installatie-adviseur, bouwfysisch adviseur en een brandtechnisch adviseur. 
‘Atelier PRO heeft het initiatief genomen en workshops georganiseerd 
om de eisen en wensen in relatie tot de mogelijkheden qua ruimte en 
geld goed op elkaar af te kunnen stemmen’, vertelt Christina Kaiser, 
architect bij Atelier Pro. Met als resultaat een gebouw waarin weinig 
compromissen zijn gesloten.’ 

Recyclebare gevel
Een van de eisen was de gevel recyclebaar uit te voeren. Atelier Pro liet 
zich inspireren door de jaren ’50 woonwijk naast de school. De structuur 
van de gevels wordt gevormd door vierkante geanodiseerde aluminium 
cassettes, uitgevoerd in een brede schakering aan bruin- en bronstinten. 
De gevelelementen zijn iets gekanteld ten opzichte van elkaar. ‘Het enorme 
gevelvlak oogt hierdoor minder massief en het reliëf dat ontstaat, geeft 
een speels effect’, legt Kaiser uit.

De hoogste versnelling
‘Dit project staat onder grote tijdsdruk wat realisatie betreft’, vertelt 
hoofduitvoerder Randolf Oudshoorn van Hegeman+WBC. ‘Het hele 
bouwproces moet binnen zestien maanden gerealiseerd worden. Om te 
zorgen dat dit gaat lukken, maken we gebruik van LEAN Building. LEAN 
zorgt voor een breed gedragen en haalbare planning omdat alle partijen, 
ook de onderaannemers en leveranciers, betrokken zijn bij de opzet van 
de realisatieplanning. Iedereen heeft zijn eigen stickertjes moeten plakken 
in de pull-planning. Samen zoeken naar de meest optimale situatie. Alleen 
op deze manier kunnen we deze enorme klus klaren in de hoogste 
versnelling.’ De bouwcombinatie Hegeman+WBC heeft het project 
vanuit een aanbesteding op basis van een DO en hoeveelhedenstaat 
verworven. 
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‘Een sprankelend gebouw 
voor de scholen’

- Christina Kaiser

Eenheid in constructie
‘De bouwblokken zijn zo ontworpen dat de aannemer ze in 
verschillende bouwstromen, maar wel gelijktijdig kan opstarten’, 
vertelt Rob Bakker van Ingenieursbureau Wassenaar. ‘Key 
elements in dit project zijn, naast het formaat, de beperkte ruimte 
qua planning en budget.’ Niet alleen de realisatieplanning bleek 
een uitdaging te vormen, ook in de ontwerpfase was er sprake 
van een snelkokersituatie. ‘We zijn als ontwerpteam dan ook op 
zoek gegaan naar de balans tussen alle wensen en eisen en de 
maakbaarheid binnen de kaders van tijd en geld.’

Dat verklaart wellicht de keuze voor veel prefab-elementen in de constructie 
en afwerking van het gebouw. ‘Zeker’, beaamt Bakker. ‘Vanuit 
kostenbesparing hebben we gezocht naar zoveel mogelijk eenheid in de 
constructie. Door de toepassing van repeterende elementen over alle 
verdiepingen, veel vrije overspanningsruimte, het beperken van kolommen 
en de juiste co-makers is dit behoorlijk gelukt.’
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Opdrachtgever : Woonconcept, Meppel

BOUWTEAMLEDEN
Architect : Atelier Pro, Den Haag
Constructeur : Ingenieursbureau Wassenaar, Haren
Bouwcombinatie : Hegeman, Nijverdal & WBC, Winterswijk

ONDERAANNEMERS & LEVERANCIERS
Staalconstructie & trappen : Tasche Staalbouw, Albergen
Dekvloeren & lijmwerk : Aannemers & metselbedrijf Schuler, Emmen
Sportvloeren : Descol, Deventer

ONDERWIJSPARK EZINGE, MEPPEL

Zelfvoorzienend
De isolatiewaarde van de gevels is ongekend hoog; een Rc-waarde 
van 5. Dit is bereikt met 13,5 cm dikke isolatie. Het dak is voorzien 
van een vergelijkbaar isolatiepakket. Op het kunststof dak bevinden 
zich luchtbehandelingskasten. Het gebouw wordt gekoeld en 
verwarmd met aardwarmte met een warmtewisselaar en een eigen 
bron. Hiermee is het gebouw qua binnenklimaat zelfvoorzienend. 
De verlichting in het gebouw is daglichtgestuurd uitgevoerd. Ook 
is er veel ventilatie in de lokalen mogelijk, waarmee de school zich 
kwalificeert als Frisse School categorie B. 

‘Binnen budget en 
met kwaliteit 

een maakbaar 
gebouw engineeren’

- Rob Bakker

Te
ks
t: 

An
ni

ek
 H

ei
js 

 
Fo
to
gr
afi

e:
 S

us
an

 M
id

de
lk

oo
p

Kunst en architectuur geïntegreerd
De glazen gevel van de toren, die het Hart van Ezinge vormt, krijgt een bijzonder 
sprankelend kunstwerk van het kunstenaarsduo Hil Driessen en Toon van Deijne. 
Met behulp van digitale printtechniek wordt een caleidoscopische afbeelding op 
het glas aangebracht. Daarmee wordt de toren als het stralende hart van het gebouw 
gemarkeerd.

Hegeman+WBC levert op 1 juli van dit jaar het laatste deel van het Onderwijspark 
Ezinge op. Na de zomervakantie kunnen de leerlingen van de verschillende scholen 
het gebouw in gebruik nemen. 
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