Persbericht

Ontwerp gereed voor de MFA Werkendam
11 november 2015 – De gemeente Werkendam presenteert
vandaag aan de omwonenden het ontwerp voor de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Werkendam. Na een
Europese aanbesteding is de opdracht gegund aan
Olivier | No Label Architecten, een combinatie van de architectenbureaus No Label uit Rotterdam en Olivier + Partners
uit Werkendam. Deze architecten maken het ontwerp voor
het multifunctionele en duurzame gebouw. Zomer 2016
start de bouw, zomer 2017 is de oplevering gepland.

Zie ook artikel:
“Het kloppend hart van ons dorp”; de multifunctionele
accommodatie in Werkendam

zicht op de MFA vanaf de Sportlaan

de aula als kloppend hart

MFA Werkendam
De MFA wordt het nieuwe pand voor twee basisscholen (de
openbare Burgemeester Sigmondschool en de christelijke ’t
Kompas), kinderopvang van Trema, gymzaal en bibliotheek.
Ook krijgt het dorpshuis er onderdak. Het komt op de plaats
van het huidige dorpshuis, op de hoek van de Vissersdijk en
de Hooftlanden. In materiaal en vorm is het geïnspireerd
door het rivierenlandschap van de Biesbosch. Zo is er in het
midden de ‘kreek’, de gemeenschappelijke ruimte, zijn er
eilanden, gebogen lijnen en hout. Ook is er veel ruimte voor
waterberging onder de buitenspeelplaats.

toekomstige gebruikers enthousiast: “Iedereen is onderdeel
van een geheel én heeft een eigen gezicht.” Het architectenbureau combineert de ruime ervaring met bouwen voor
onderwijs en kinderopvang met de lokale kennis. De combinatie is geselecteerd uit ruim 50 inschrijvingen. De selectie
verliep objectief en anoniem.

Duurzaamheid
Het ontwerp scoort hoog op duurzaamheid; de zogeheten
GPR-score ligt nog boven de ambitie van de gemeente. Dit
komt onder meer door de zeer goede isolatie, natuurlijke
zonwering, warmtewinning, benutting van het daglicht, bewegingssensoren, ventilatieroosters voor frisse lucht, en de
zelf te regelen temperatuur. Het gebouw is voor de komende
zestig jaar ontworpen en is flexibel in te delen mochten er in
de toekomst andere wensen zijn.
Openbare aanbesteding
De gemeente heeft de Olivier | No Label Architecten de
opdracht gegund omdat het schetsontwerp aan alle eisen
voldeden: behalve de functionaliteit, de gunstige exploitatiekansen, de inpassing in de omgeving en de duurzaamheid,
ook de uitnodigende en frisse uitstraling en de ruimte mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Verder waren de

Samenwerking
Het nieuwe gebouwen moest er komen omdat de meeste
bestaande panden, na veertig jaar, verouderd zijn. Door ze in
één gebouw te bundelen werken onderwijs en kinderopvang
gemakkelijker samen (zoals voor voor- en naschoolse opvang
of voor een soepele overgang van peuters naar groep 1), en
blijft de bibliotheekfunctie in het dorp ook op termijn behouden. Bovendien bespaart de gemeente daarmee kosten.
De partners kunnen de gezamenlijke gymzaal of aula gebruiken bijvoorbeeld. Ook komt het dorpshuis in het pand met
vrijetijd- en sportverenigingen.
Meer informatie:
No Label architectuur stedenbouw interieur
Annemiek Braspenning 010-2827240
annemiek@no-label.info www.no-label.info
Olivier + partners > architecten
Rene Olivier 0183-678 004
info@olivier-architecten.nl www.olivier-architecten.nl

