
Nieuwsbrief - Kindcentrum Warffum
Vanwege de gaswinning en het risico op aardbevingen worden in de gemeente Het Hogeland
alle scholen voor het primair onderwijs in het aardbevingsgebied aardbevingsbestendig 
gemaakt. In opdracht van de gemeente wordt samen met de schoolbesturen Lauwers en Eems 
(OBS Jansenius de Vries) en VCPO Noord-Groningen (CBS De Rank) een nieuw Kindcentrum 
gebouwd waarin ook KindH een plek krijgt. Wij nemen u graag mee in de ontwikkelingen. 

Tekenwerk
Het technische ontwerp, waarin alle materialen, afwerkingen en installaties staan die benodigd zijn om het 
kindcentrum te realiseren, is verder uitgewerkt naar uitvoeringstekeningen. Aan de hand van deze tekeningen 
zal het gebouw door bouwbedrijf Bouwmaatschappij Hendriks uit Assen en Homij Technische Installaties uit 
Groningen gerealiseerd gaan worden. 

Start bouw
De start van de bouw wordt gepland nadat de nuts-partijen de aanwezige aansluitingen en leidingen hebben 
verwijderd. Men is volop bezig met de werkvoorbereidingen. Om de start van de bouw symbolisch te vieren zal 
een starthandeling met de kinderen van beide scholen en KindH worden gedaan. 

Bouwkundige opname woningen rondom het bouwterrein
Bij dit project zal geen traditioneel heiwerk plaatsvinden maar worden boorpalen toegepast die door middel van 
een boorstelling geplaatst worden. De boorpalen zullen moeten uitharden waarna er gestart kan worden met 
de palen te snellen (afhakken) en de fundering te gaan leggen. Deze boormethode brengt aanzienlijk minder 
trillingen teweeg in de grond dan traditionele heipalen. Ondanks dit voordeel heeft de gemeente opdracht 
gegeven alle woningblokken binnen een straal van 65 meter van de buitenste funderingspalen bouwkundig op te 
nemen. De bewoners van de betreffende woningen zullen binnenkort een brief ontvangen met een uitleg van het 
bedrijf die de opname van de omliggende woningen zal gaan uitvoeren.
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Route bouwverkeer
In de verkeerscommissie is de bouwroute besproken en is één en dezelfde 
aan- en afrij route gekozen. De route is weergegeven op de onderstaande 
afbeelding. Geen enkele route naar de nieuwbouwlocatie is geschikt voor 
langdurig zwaar transport waardoor de keuze zeer lastig is geweest. De keuze 
is uiteindelijk gemaakt op basis van de verkeerspunten en hoeveelheid van 
kwetsbare weggebruikers. Er is gestreefd een meest optimale route vast te 
leggen daarnaast is met Bouwmaatschappij Hendriks en Homij Technische 
Installaties de afspraak gemaakt dat leveringen tijdens de haal- en brengtijden 
van de scholen worden vermeden. 

Ontwerp van de buitenruimte/openbare infra
De verkeerscommissie is opgericht om een verkeersveilige schoolzone 
te creëren rondom het kindcentrum. Deze commissie bestaat uit de directievoerder, een 
beleidsmedewerker verkeer van de gemeente, een aanwonende en een ouder van beide scholen. 
Onder de ouders van de leerlingen van beide scholen is een enquête uitgezet om te onderzoeken op 
welke wijze en via welke route de leerlingen nu en in de nieuwe situatie naar school (zullen) gaan. Uit 
de enquête is gebleken dat er een toename van fietsverkeer is en een afname van autoverkeer. Dit 
is passend in de nieuwe duurzame visie van de scholen. Daarnaast is gebleken dat de route van de 
Havenstraat naar de Abraham Luingestraat het meest gebruikt wordt. Met deze gegevens onderzoekt 
de verkeerscommissie op welke wijze een zo optimaal mogelijk verkeersveilige schoolzone kan worden 
gecreëerd, waarbij rekening wordt gehouden met de omwonenden. 

Gegevens uitvoerder
Tijdens de bouw is de heer Jos Moes van Bouwmij 
Hendriks bereikbaar in geval van meldingen, 
vragen of klachten en is bereikbaar via  
jmoes@bouwmijhendriks.nl. 

Planning
De bouw start nadat de nuts-partijen de aanwezige 
aansluitingen en leidingen hebben verwijderd. 
De oplevering staat gepland in oktober 2022. Na 
oplevering kan het inrichten beginnen en zullen de 
beide scholen en KindH gebruik gaan maken van het 
nieuwe kindcentrum. 

Scholenprogramma Het 
Hogeland
Samen met schoolbesturen werkt de gemeente aan 
toekomstbestendig onderwijs in Het Hogeland. Zo 
worden basisscholen en kinderopvang ondergebracht 
in nieuwe kindcentra. Ook worden schoolgebouwen 
versterkt. Op die manier dragen we bij aan een 
kwalitatief goed onderwijsklimaat en een duurzame en 
toekomstbestendige omgeving voor kinderen. In Het 
Hogeland worden 16 scholen aangepakt. In het hele 
aardbevingsgebied zijn dat er 102.

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over dit project?
Mail dan naar scholenprogramma@hethogeland.nl of bel met ons 
via 088 - 345 88 88 en vraag naar projectleider Wubbo Haaijer. 

Wilt u meer informatie over de aardbevingen en de versterking van 
gebouwen in Het Hogeland? Bezoek dan onze website 
www.hethogeland.nl/aardbevingen


