“Het kloppend hart van ons dorp”

De multifunctionele accommodatie in Werkendam
Twee basisscholen, een kinderdagopvangorganisatie, het
dorpshuis, de gymzaal en de bibliotheek. Dat zijn de bewoners van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie aan de Vissersdijk in Werkendam. Zomer 2017
gaan ze erin. De voorbereidingen zijn in volle gang: de partners werken samen met Olivier | No Label Architecten, een
combinatie van de architectenbureaus No Label uit Rotterdam en Olivier + Partners uit Werkendam aan het gebouw.
Waarom moest het er komen, hoe gaat het eruit zien en
wat is de meerwaarde van samenwerking?
Het huidige schoolgebouw van christelijke basisschool ‘t
Kompas aan de Snellenweer is sterk verouderd. Het voldoet
niet meer aan de eisen van deze tijd. Dat was de directe aanleiding voor het nieuwe pand, licht wethouder Peter van der
Ven toe. “De school is, na ruim veertig jaar, aan het eind van
zijn Latijn”, stelt hij. “Daarbij komt dat onze visie op onderwijs inmiddels sterk veranderd is. We bouwen geen categorale
scholen meer in deze tijd, maar alleen brede scholen. Met
kinder-opvang inclusief voorschool en bibliotheek erin. En
die ontwikkeling zet door. We gaan toe naar integrale kindcentra, met alle voorzieningen voor spelen-leren-ontwikkelen voor iedereen van 0 tot 13 jaar. Dat is de filosofie achter
dit multifunctionele gebouw.”
Robuust en compact
Op de plaats van het huidige dorpshuis, op de hoek van de
Vissersdijk en de Hooftlanden, verrijst daarom vanaf 2016
de Multi-functionele Accommodatie (MFA) Werken-dam.

Behalve ‘t Kompas huisvest het pand straks ook de openbare basisschool Burge-meester Sigmond, kinderopvang van
Trema (dagopvang, voorschool, voor- en naschoolse opvang),
een bibliotheek en het dorpshuis met vrijetijd- en sportvoorzieningen.
Het was goed nieuws voor ’t Kompas. Directeur Herbert
Schaap: “Ons pand was op. Wij waren er al jaren eerder aan
toe, maar onder meer door de crisis liep het anders.” Voor
de Burgemeester Sigmondschool daarentegen kwam het
plan van de gemeente onverwacht. “Wij zitten hier nog maar
zes jaar, dus we keken er wel van op”, aldus schooldirecteur
Dick Slijkoort. “Maar inmiddels zien we de voordelen van
een prachtig nieuw gebouw. De extra buitenruimte bijvoorbeeld, we hebben nu echt een klein schoolplein.” In hun
huidige pand aan de Wilgenlaan komt straks basisschool De
Akker.

“Eenheid en verscheidenheid”
Het ontwerp is goed toegespitst op de plaatselijke situatie,
zeggen de partners. Het past bij zowel de oude dijk en de
kerk, als de woningen aan de Sportlaan. Het pand is uitnodigend, er zijn entrees aan alle kanten van het gebouw.
Het hart wordt gevormd door de aula met de bibliotheek.
Aan die aula liggen de scholen en het kinderdagverblijf. De
gymzaal grenst via grote vouwwanden aan de aula. Daar is
één ruimte van te maken, samen met het speellokaal en het
dorpshuis.

Die multifunctionaliteit spreekt de partners sterk aan: er
is goed met de beperkte ruimte omgegaan. Wethouder
Van der Ven: “Het is een robuust en compact gebouw. Dat
past bij onze volksaard, de kracht van de Werken-dammer.
Onze inwoners zijn van het type ‘niet lullen maar poetsen’.”
Schaap vult aan: “Het pand straalt eenheid uit, terwijl toch
iedere gebruiker individueel herkenbaar blijft. Ieders eigen
ruimte kan op slot, maar met een simpele handeling kunnen
de deuren open en voeg je ruimtes samen. Laat duidelijk
zijn: er is geen sprake van een fusie van de scholen. Eigen
keuzes maken is ook belangrijk in onze gemeenschap, maar
er zijn genoeg mogelijkheden om elkaar op te zoeken.”
Waterberging
Roeland van Eeten, samen met Michelle van Welie projectleider vanuit de gemeente, meldt dat het een uitdagende
kavel is: “De afgelopen twee jaar is er wateroverlast geweest na grote regenbuien. Er moest dus berging zijn voor
extreme waterval. De architecten kwamen met oplossingen
daar-voor, zoals met wateropvang op het dak, dat ook educatiedak kan zijn.” Onder de buiten-ruimte is een overdekte
gracht opgenomen voor waterberging.
In materiaal en vorm is het ontwerp geïnspireerd door het
rivierenlandschap van de Biesbosch, met kreken en eilanden,
gebogen lijnen en hout. Directeur Slijkoort van de Sigmondschool: “Het ontwerp sluit fantastisch aan bij de visie van ons
dorp en het gebied van de Biesbosch met de delta. Dat zie ik
erin terugkomen.”

“We kunnen in de MFA het onderwijs van de
toekomst realiseren”

Bovendien gaan ontwerp en onderwijsvisie hand in hand.
Directeur Schaap van ‘t Kompas licht toe: “Wij kunnen in
de MFA het ‘onderwijs van de toekomst’ realiseren. Het gebouw biedt daar mogelijkheden voor: grote leerpleinen waar
leerlingen kunnen samenwerken, een lokaal waarin de leerkracht ze begeleidt, en een kleine ruimte naast de klas waar
kinderen die dat fijn vinden, rustig kunnen werken.” Ook
de Sigmondschool ontwikkelt zich tot het zogeheten bouwonderwijs. Slijkoort: “We willen toe naar gepersonaliseerd
onderwijs. In plaats van jaarklassen krijgen we leerpleinen
voor
onder-, midden- en bovenbouw. Er zijn bijvoorbeeld ook
vouwwanden tussen de lokalen.”
Duurzaamheid voorop
Het ontwerp van Olivier | No Label Architecten scoort hoog
op duurzaamheid. De zogeheten GPR-score viel nog hoger
uit dan de ambitie van de gemeente was, bleek uit berekeningen. Projectleider Van Eeten: “De gemeente heeft
duurzaamheid hoog in het vaandel. De gemeenteraad heeft
daar extra geld voor beschikbaar gesteld. Niet alleen moet
het gebouw gezond zijn voor iedereen die daar veel uren
doorbrengt, maar het moet ook zo min mogelijk belastend
zijn voor toekomstige generaties.” Van Eeten doelt niet alleen op het energieverbruik van het pand, maar ook op flexibel gebruik in de toekomst. “Dat we kunnen meefluctueren
met de behoeften. Over dertig jaar willen we de ruimte
misschien anders gebruiken.” Deze ‘toekomstbestendigheid’
is geborgd in het ontwerp. Architect Annemiek Braspenning: “Het pand is ook anders in te delen, mochten er in de
toekomst andere wensen zijn in het dorp. Daar is de constructie op berekend. Zo kan het gebouw de komende zestig
jaar mee.”

Dat de behoeftes kunnen variëren is herkenbaar voor
Marjolijn Wilschut, directeur van kinderopvangorganisatie
Trema. “We hebben net een dip gehad en nu trekt het weer
aan. Het aantal kinderen in de opvang laat zich lastig inschatten. Het hangt af van het aantal geboortes in het dorp, en
van de hoogte van de toeslagen vanuit de overheid. We gaan
nu uit van twee groepsruimtes, maar wat dynamiek moet je
kunnen opvangen.”

“Een gezonde atmosfeer, en dan wel zo energiezuinig mogelijk”
Dat de GPR-score zo gunstig uitpakt, komt door allerlei
duurzaamheidsmaatregelen. Architect Rene Olivier noemt
de zeer goede isolatie, de natuurlijke zonwering, de warmtewinning, ventilatieroosters voor frisse lucht en de benutting
van het daglicht. “Ook werken we bijvoorbeeld met bewegings-sensoren. Als de klas leeg is, gaan automatisch de verlichting en de ventilatie uit. Tegelijk kan iedere leerkracht toch
veel zelf regelen: de temperatuur kan per klas worden ingesteld.” Het binnenklimaat, een gezonde atmosfeer, wordt
namelijk heel belangrijk genoemd door de partners. En dan
wel met lage exploitatielasten, voegt projectleider Van Eeten
toe: “Het moet ook uit kunnen voor de scholen. Die krijgen
een vast bedrag per leerling, dus de exploitatie moet betaalbaar blijven. Een gezonde school met installaties die te duur
zijn in het onderhoud, zou dan alsnog niet interessant zijn.”
Onder één dak
Voordelen van het MFA-concept zijn er te over. Wethouder
Van der Ven: “Het is voor de leefbaarheid van onze kernen
en dorpen goed om verschillende functies bij elkaar te bren-

gen, zeker ook waar het financieel kariger wordt. Het is een
manier om geld te besparen voor de gemeente. Alles in een
eigen pand onderbrengen: dat is niet langer betaalbaar.
Meerdere door professionals bemande bibliotheken bijvoorbeeld.” Marina Zwaan, directeur van Bibliotheek Altena,
heeft naar de gezamenlijke huisvesting uitgekeken: “Waarom
het geld in bakstenen stoppen? We kunnen het beter aanwenden voor onze beleidsvoornemens: leesbevordering,
cultuureducatie, mediawijsheid.” Landelijk is daarom het
concept ‘bibliotheek op school’ ontwikkeld. Zwaan: “Zo zitten we veel dichter bij onze doelgroep. Kinderen, maar ook
ouders en verenigingen komen op een natuurlijke manier
met ons in aanraking, zonder drempels.” Ook de volwassenen uit Werkendam kunnen er straks terecht. En voor de
scholen is het handig dat leerlingen er gelijk boeken kunnen lenen. “Maar het gaat niet om de boeken alleen,” zegt
Zwaan, “boeken zijn een hulpmiddel voor de samenwerking,
om met de school projecten te doen. En we kunnen monitoren wat kinderen graag lezen en hoe dat bijdraagt aan de
leerdoelen.”
Een groot voordeel van de combinatie van onderwijs en
opvang in één pand is de aansluiting bij het huidige VVEbeleid, de voor- en vroegschoolse educatie. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de doorlopende leerlijn van 0 tot
13 jaar. Wilschut van kinderopvangorganisatie Trema: “Het
nieuwe gebouw maakt duidelijk dat we daar klaar voor zijn.
De logica van de doorlopende leerlijn zit in het pand zelf.
Peuter en kleuter zitten dicht bij elkaar, maken gebruik van
elkaars buitenruimte.” Ook de open pleinen van de onder-,
midden- en bovenbouw lopen in elkaar over.

De overgang naar de basisschool gaat dus veel geleidelijker.
Voor kinderen en ouders is het grote winst als opvang en
onderwijs op elkaar aansluiten. “Nog los van dat het gemakkelijk is voor gezinnen: één adres om hun kinderen af te
zetten”, vervolgt Wilschut. “Natuurlijk werken we ook nú al
samen, maar dat zal beter gaan als we ook samenwónen.
We zullen elkaar meer als collega’s gaan beschouwen, en
bijvoorbeeld bij bijzonderheden overleggen over de ‘gebruiksaanwijzing’ van een kind.”
Schaap beaamt dat: “Je loopt gemakkelijk bij elkaar binnen,
in plaats van dat je moet wachten tot het volgende formele
overleg.”
1 en 1 is 3
Ook de twee scholen verwachten zeker te gaan profiteren
van elkaars aanwezigheid. Heel praktisch al met een gezamenlijk handvaardigheidslokaal. Schaap: “We kunnen samen
onze vierkante meters gewoon efficiënter gebruiken. Ook
voor evenementen. Nu huren we een locatie als groep 8 de
musical uitvoert, maar straks kan alles in huis.” Ook Slijkoort
is daar enthousiast over. “Voor grote feesten moeten we
naar De Kwinter of een sporthal. Dat hoeft straks niet meer.
Eén en één is echt drie.” Praktisch is ook dat de gymzaal
inpandig is, in plaats van dat de klassen naar de sporthal verderop moeten lopen.

“Je komt elkaar tegen als in de dorpsstraat”
Er bestaan al meerdere ‘brede scholen’. De MFA gaat een
stap verder en voegt er ook het dorpshuis aan toe. Het wordt
een ontmoetingscentrum, ook voor vrijetijdsbesteding.
Logisch ook, stelt Slijkoort, “want anders staat het gebouw

vanaf kwart over drie leeg. En wat ’s avonds voor de verenigingen is, kunnen wij overdag gebruiken.” Het aanbod is
groot: van judo tot volksdans, van badminton tot bingo. Ook
de EHBO-vereniging gaat er bij elkaar komen. Wethouder
Van der Ven: “We maken er het kloppend hart van ons dorp
van. In deze tijd moeten de dorpen de initiatieven zelf kracht
geven. Alleen al samen de bar bemensen bijvoorbeeld.”
Schaap sluit daarbij aan: “Vrijwilligers zijn altijd welkom. Ik
kan me voorstellen dat de ouderen die in de MFA naar hun
vereniging gaan, misschien ook iets voor de school willen
doen. De schooltuin bijhouden, of helpen bij handvaardigheid. Of ze kunnen bij ons een optreden zien. Dat kan
nu ook al, maar juist omdat je elkaar tegenkomt als in een
dorpsstraat, ontstaat een leefgemeenschap.”
Als het ontwerp definitief is en de aannemer is gevonden,
start de bouw. Daarvoor is een jaar uitgetrokken vanaf
zomer 2016. Uiterlijk augustus 2017 krijgen de partijen dan
de sleutel. Ze kijken ernaar uit.
Jeanine Mies, zelfstandig tekstschrijver

Architecten No Label en Olivier + Partners als beste uit de bus bij Europese aanbesteding
Begin 2015 is de opdracht voor de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Werkendam gegund aan Olivier | No Label
Architecten, een combinatie van de architectenbureaus No Label uit Rotterdam en Olivier + Partners uit Werkendam. Op 5
november 2015 tekenden ze daarvoor officieel het contract tijdens de presentatie van het ontwerp.
In totaal ontving de gemeente tijdens de openbare aanbesteding ongeveer vijftig inschrijvingen van architecten uit het hele
land. De partners selecteerden daaruit vijf bureaus die een schetsontwerp mochten indienen. De inschrijvingen werden
zorgvuldig, objectief en anoniem beoordeeld. Belangrijke criteria waren: multifunctioneel gebruik, exploitatiekansen,
inpassing in de omgeving, uitstraling en duurzaamheid. Het ontwerp voldoet aan alle eisen. .
Wethouder Peter van der Ven is verheugd over de keuze: “Ik ben er heel blij mee dat er een combinatie uit is gerold voor
deze bijzondere opgave. De bureaus combineren de ruime expertise in bouwen voor onderwijs en kinderopvang met de
lokale kennis. De procedure verliep anoniem, dus dat wisten we niet, maar dat is voor onze ondernemers goed.”
Bevalt de samenwerking? Kinderopvangdirecteur Marjolijn Wilschut: “Zeker. Ik ben erg tevreden over hoe de architecten
luisteren.” Dick Slijkoort van de Burgemeester Sigmondschool voegt toe: “De manier waarop ze meedenken. Ze denken
in kansen en mogelijkheden en niet in beperkingen. Het is altijd ‘ja en’ in plaats van ‘ja maar’. En het overleg met alle
gebruikers loopt heel goed.”
De architecten hebben een grote rol gespeeld bij het draagvlak, zo merken de partners op.
Projectleider Roeland van Eeten: “Zo’n pand is geen dictaat van de gemeente, maar vraagt betrokkenheid van alle
gebruikers. Die is ruimschoots aanwezig. En de architecten hebben ons geholpen om goede keuzes te maken. Je proeft aan
alles dat ze zich kunnen inleven in de gebruikers, hebben een praktische inslag. Een architect kiest al snel voor de mooiste
oplossing, maar bij deze architecten gaat het om bruikbaarheid. Een goede afweging tussen esthetisch en praktisch.”
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