
Nieuwsbrief - Warffum
In december 2021 is de bouw van het nieuwe kindcentrum in Warffum gestart. Het kindcentrum 
wordt gebouwd door bouwkundig aannemer Bouwmij Hendriks uit Assen en installateur Homij 
uit Groningen. 

Uitvoering
Inmiddels zijn we aardig op weg in de ruwbouwfase. De 
levering van de aluminium kozijnen is echter wel een 
probleem. Deze zouden in mei 2022 worden geleverd 
en zijn geleverd begin van oktober 2022. Dit heeft 
ook consequenties voor de oplevering van het nieuwe 
kindcentrum. Nadat de kozijnen zijn geplaatst, is het 
gebouw pas echt wind- en waterdicht en kunnen de meeste 
onderdelen binnen pas worden afgewerkt. Hiervoor hebben 
we nog enige tijd nodig om het kindcentrum kwalitatief 
gereed te maken voor oplevering. 

Planning
In de vorige nieuwsbrief hadden we gemeld dat de 
nieuwbouw naar verwachting in oktober 2022 zou worden 
opgeleverd, echter door de late levering van de aluminium 
kozijnen is dat niet meer mogelijk. De oplevering is in 
goed overleg met de gebruikers doorgeschoven naar 
15 december 2022. De nieuwe locatie kan dan na de 
kerstvakantie door de gebruikers in gebruik worden 
genomen. 

Oktober 2022



Ontwerp van de buitenruimte / openbare infra

De openbare infrastructuur is inmiddels ook aanbesteed en gegund aan de firma Oosterhof Holman. De 
werkzaamheden zijn gestart en zullen voor de oplevering gereed zijn. De werkzaamheden bestaan uit 
het aanleggen van een voetpad aan de Westerhoffstraat; het aanbrengen ‘Schoolzone-markering’ en 
voetgangersoversteekplaats bij kruispunt Westerhoffstraat – A. Luingestraat; verkeersmaatregelen op kruispunt 
Havenstraat-Onderdendamsterweg-A. Luingestraat. Tevens het aanbrengen van een 30/60 markering op 
komgrens op de Onderdendamsterweg. 

Ook hebben er nog overleggen plaatsgevonden met de scholen en kinderopvang met betrekking tot de 
pleininrichting. De scholen hebben “Uniek Speelprojecten” opdracht gegeven de inrichting van het speelplein 
met speelattributen te realiseren. Samen met de Unie Architecten en Bouwmij Hendriks is gekeken hoe 
deze werkzaamheden kunnen worden ingepast. Alle afspraken zijn door de Unie vertaald in een definitieve 
uitvoeringstekening voor de buitenruimte. Ook de aanleg van de buitenruimte is bij oplevering gereed. Dit zal 
wel inhouden dat enkele speeltoestellen die worden hergebruikt, binnenkort worden weggehaald bij de huidige 
scholen en de kinderen daar tijdelijk minder speeltoestellen ter beschikking hebben. 

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 projectmanager versterking 
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.


