
Campus Kollum
SAMENWERKEN  
ALS WAPEN  
TEGEN DE KRIMP

Piter Jelles !mpulse, csg Lauwers 
College, cultureel centrum De Colle 
en de openbare bibliotheek 
trekken deze zomer gezamenlijk in 
een nieuw gebouw aan de Gerrit 
Bleekerstraat in het Friese Kollum. 
Hesco Bouw leverde in mei Campus 
Kollum op, volgens betrokkenen 
‘een wapen tegen de krimp’.
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Het noordoosten van Fryslân geldt als een gebied 
waar de bevolkingsomvang de komende decen-
nia zal afnemen. Nieuwbouw voor de plaatselij-
ke middelbare scholen, het dorpshuis en de bi-
bliotheek ligt in zo’n gebied niet voor de hand. 
Dat wil zeggen: niet als ze allemaal vasthouden 
aan een eigen gebouw...

Samenwerking faciliteren
Gelukkig raakten partijen ervan overtuigd dat 
ze sámen misschien wel een mooi, toekomstbe-
stendig gebouw zouden kunnen krijgen. Vanaf 
2016 is de daad bij het woord gevoegd en is een 
vertaling gemaakt naar de huidige planvorming. 
‘Door samenwerking bespaar je sowieso heel veel 
vierkante meters’, zegt Douwe Veltman. ‘Een 
school staat ’s avonds leeg, een dorpshuis heeft 
in de avonduren vaak meer vraag naar ruimtes 
dan overdag: door ze samen te voegen bouw je 
niet langer deels voor leegstand.’ En dat is alleen 
nog het praktische argument om elkaar zo veel 
mogelijk op te zoeken. ‘Door een gebouw te 
delen kom je automatisch ook tot gezamenlijke 
initiatieven: elkaar opzoeken is het wapen tegen 
de krimp’, is de overtuiging van Foppe Hoekstra. 
Als architect namens Van Manen en Zwart uit 
Drachten heeft hij er in ieder geval alles aan 
gedaan om die samenwerking te faciliteren. ‘De 
toneelzaal met volwaardig podium van De Col-
le fungeert overdag als dramalokaal voor de 
scholen. De leslokalen kunnen vergaderzalen zijn 
– of andersom. Kortom: het is een open gebouw 
waar reuring en leven is.’

‘Open gebouw 
waar reuring 

en leven is’

- Foppe Hoekstra
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Design & Build
Veltman begeleidde als huisvestingsadviseur van 
BCN Groep – in samenwerking met Sweco – 
aanvankelijk de gemeente en later de Stichting 
Campus Kollum bij alles wat met het project te 
maken had: van tijdelijke huisvesting zoeken 
voor !mpulse (want op die locatie was de campus 
geprojecteerd) via het uitschrijven van een Eu-
ropese aanbesteding voor een Design & Build 
uav-gc-traject, het opstellen van de vraagspeci-
ficatie tot en met de oplevering. ‘Een van de twee 
scholen, osg Piter Jelles, had bij de bouw van 
Campus Middelsee in Sint Annaparochie goede 
ervaringen opgedaan met het concept Design & 
Build – en met ons als adviseur. Als de partij die 
ontwerpt en degene die het bouwt vanaf het 
begin goed samenwerken, krijg je het beste pro-
duct voor de beschikbare hoeveelheid geld.’ 

Dat beste product vonden de partijen uiteinde-
lijk – na beoordeling van vier ingediende plannen 
– bij het ontwerp van Manen en Zwart en Hes-
co Bouw, met Meijer & Joustra als constructeur 
en Harwig uit Emmen voor de installatietechniek. 
‘Het traject begon met een bijeenkomst waar de 
toekomstige gebruikers hun droom deelden’, 
blikt Hoekstra terug. ‘En toen was het aan ons 
om dat verhaal te interpreteren in een ontwerp.’ 
Hij kwam tot ‘een centraal plein met daaromheen 
alle functies bij elkaar in het zicht, met op het 
plein “kiosken” voor gezamenlijke faciliteiten als 
de keuken. Het plein heeft geen straat: het hele 
gebied is verblijfsruimte en nodigt dus uit tot 
sociale interactie.’ 

‘Op één stond 
functionaliteit’

- Douwe Veltman

Paas Totaalafbouw
Paas Totaalafbouw heeft voor het project 
Campus Kollum de cementdekvloeren en 
het stucwerk uitgevoerd. Deze afbouwgroep 
uit Emmen kan verschillende disciplines 
verzorgen. Dat zijn bijvoorbeeld zandcement-
dekvloeren, binnenwanden (Ytong, MS), alle 
voorkomende stukadoorswerken, spackspuit-
werkzaamheden, buitengevelisolatie, systeem-
plafonds en behangwerken. In de showroom 
in Emmen kan eenieder zich professioneel 
laten informeren over de diverse soorten 
vloer-, wand- en plafondafwerking.

Paas Totaal Afbouw is VCA- en KOMO-ge-
certificeerd. Het bedrijf heeft alle (af )bouw-
disciplines onder één dak. Dat heeft voor 
opdrachtgevers als voordeel dat zij tijdens 
het gehele bouwproces één aanspreekpunt 
hebben en dat zij zich volledig kunnen laten 
ontzorgen.
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‘Bouwkundig gesproken is het een traditioneel gebouwd 
pand op heipalen, een balkenrooster en kanaalplaatvloe-
ren, met een combinatie van een staal- en een beton-
constructie, opgevuld met schilvloeren en kanaalplaat-
vloeren, een hsb-binnenblad en een gemetselde 
buitenschil’, somt Bert Jongsma op. ‘En binnen een 
schip vol gipsplaten, akoestische systeemplafonds, lino-
leumvloeren, et cetera. De centrale ruimtes hebben 
vloerverwarming, de lokalen luchtverwarming. Die 
werken nog op gas, maar het gebouw is optimaal geïso-
leerd en luchtdicht, dus de gebruikers kunnen te zijner 
tijd eenvoudig omschakelen op een gasloze techniek.’ 

‘Uitwerking zo 
eenvoudig 

mogelijk houden’

- Bert Jongsma
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‘Begeleiding 
voorkomt 

faalkosten’

- Harrie Munnik

Functionaliteit
Jongsma is de projectleider namens Hesco Bouw. ‘Onze 
insteek was om de praktische uitwerking zo eenvoudig 
mogelijk te houden, maar tegelijk wél zoveel mogelijk 
aan de verwachtingen van de gebruikers tegemoet te 
komen.’ Geen bijzonderheden in de constructie dus, 
maar een zo functioneel mogelijk gebouw. ‘Dat was 
ook het belangrijkste selectiecriterium’, zegt Veltman. 
‘Op 1 stond functionaliteit, op 2 duurzaamheid, op 3 
materiaalgebruik. Pas daarna kwam architectuur.’ Dat 
zo’n volgorde heus niet hoeft te leiden tot een saaie 
betonkolos bewijst de campus wel, want dat is een heel 
open en licht gebouw geworden. Behalve door de 
grote gevelopeningen stroomt volop daglicht binnen 
door een lichtstraat in het dak boven het centrale leer-
plein. ‘Een lichte vloer helpt om dat licht verder het 
gebouw in te sturen’, legt Hoekstra uit. Buitenom liet 
hij één metselsteen gebruiken, maar wel met verschil-
lende technieken ingevoegd, zodat het licht er steeds 
anders op valt en als een kameleon lijkt te verkleuren. 
‘De metselaars moesten met touwtjes de patronen 
uitzetten en dan navoegen wat licht moest opschijnen 
en pointeren wat donker moest worden. Dat was even 
een toer, maar het is goed gelukt’, prijst de architect.

Ron de Groot Theatertextiel-
Toneelinrichting B.V.
Ron de Groot Theatertextiel-Toneelinrichting B.V. is een am-
bachtelijk, technisch bedrijf met meer dan veertig jaar ervaring 
op het gebied van inrichting van locaties in de culturele en 
educatieve sector. Het bedrijf levert alle voorzieningen die 
nodig zijn in een theater c.q. cultureel podium, zoals poppodia, 
kerken, buurthuizen, scholen etc. Denk hier aan theater- en 
toneelgordijnen, (zwevende) dans- en balletvloeren, akoestische 
oplossingen, grids, railsystemen, filmschermen, podiumele-
menten, hoogwerkers en alle bijbehorende accessoires en be-
nodigde transportmiddelen. Het bedrijf kenmerkt zich door 
de zeer hoge kwaliteit van zowel de excellente materialen - alle 
voorzien van een degelijk technisch en vlamvrijrapport - als de 
service en het vakmanschap van zijn mensen. Als VCA-gecer-
tificeerd bedrijf wordt niet alleen de installatie op een veilige 
manier uitgevoerd, maar wordt er eveneens veel aandacht besteed 
aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Voor het MFC Campus Kollum heeft het bedrijf een grid 
gemonteerd, de basis van het toneel, en een railsysteem. De 
doeken op het toneel zijn door Ron de Groot Theatertextiel 
geleverd en op locatie exact op hoogte afgezoomd. Zodoende 
transformeerde de eerst wat kale ruimte zich tot een volledig 
en professioneel inzetbaar toneel. Op een vakkundige manier 
zijn door de eigen medewerkers op locatie ca. 150 meter zwart 
gepoedercoate stalen 48³ buizen geïnstalleerd (grid), en zijn 
bijna 400 meter aan (eigen kwaliteit) nachtblauwe theatervelours 
en een wit Horizondoek geleverd en geïnstalleerd. Alles voor-
zien van degelijk bevestigingsmateriaal en ophangfaciliteiten.

Een kleine greep uit andere projecten in het noorden: Theater 
Sneek, Theaterkerk Nes, ROC Friese Poort - diverse locaties, 
SPOT/Stadsschouwburg en Oosterpoort Groningen, Poppo-
dium de Neushoorn.
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wVluchtcapaciteit
Harrie Munnik van Munnik Brandadvies in Kolham 
stond het D&B-team bij, zowel bij het ontwerpen van 
de brandveiligheidsmaatregelen als het toezicht op het 
correct aanbrengen daarvan. ‘Het komt erg nauw hoe 
producten worden toegepast of worden aangebracht: 
door te begeleiden tijdens de bouw, voorkom je veel 
faalkosten’, legt Munnik uit. Zijn aandacht ging vooral 
uit naar de vluchtcapaciteitsberekeningen. ‘Voor een 
gebouw met veel verschillende gebruikers, waar ook veel 
mensen tegelijk in aanwezig zijn, is het uiteraard van 
groot belang om een veilige ontruiming te garanderen.’ 
Zijn specialistische kennis is aantoonbaar van meer-
waarde geweest. ‘Door een kleine aanpassing in de 
vluchtroutering en het aanbrengen van speciale sloten 
zodat enkele gewone deuren een vluchtdeur werden, 
mogen er nu méér mensen tegelijk in het gebouw dan 
in het Programma van Eisen werd gevraagd.’ 

 CAMPUS KOLLUM, KOLLUM
Opdrachtgever : Stichting Campus Kollum
Projectmanagement : Sweco Nederland 
  & BCN Groep

DESIGN EN BUILDTEAM
Architect : Van Manen en Zwart architecten
Constructeur : Ingenieursburo Meijer & Joustra
Aannemer : Hesco Bouw
Adviseur brandveiligheid : Munnik Brandadvies

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
120 digimate deuren en 

hang- en sluitwerk : BPZ
Stucwerk, spackwerk en 

cementdekvloeren : Paas Totaalafbouw
Hout, bouwmaterialen,  
kalkzandsteen : Bouwcenter Meijer
Afvalinzameling : Noord Nederlandse 
  Reinigingsdienst Drachten
Uitbloeiingsarme 
doorstrijkmortel : Remix Droge Mortel
Toneelgordijnen 
 en -stalen :  Ron de Groot  
  Theatertextiel - Toneelinrichting

Bruisend hart
‘Dat komt de gebruikers goed uit, want die hebben al grootse plan-
nen’, weet Veltman. ‘Het dorpshuis kan straks vrij grote voorstellin-
gen programmeren, want dan trekken ze gewoon de kantine van het 
onderwijs bij de zaal. De bibliotheek gaat cursussen aan laaggelet-
terden en digibeten geven in het ICT-lokaal van de scholen. Het is 
uiteindelijk natuurlijk aan de gebruikers zelf hoe het echt gaat uit-
werken, maar ik zie wel voor me hoe de campus het bruisend hart 
van het dorp wordt, dat Kollum in leven houdt.’
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