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Nieuwsbrief
Aan de ouders/verzorgers van de
leerlingen van de scholen in Bedum
Geachte ouder/verzorger,
Vlak voor de afgelopen kerstvakantie ontving u de laatste nieuwbrief over het
versterkingsprogramma voor de Bedumer scholen. We hadden u graag eerder over de
ontwikkelingen geïnformeerd maar er waren te veel onzekerheden en er moesten nog allerlei
knopen worden doorgehakt. Dat kostte tijd.
Inmiddels zit er weer beweging in en is het tijd u van de meest actuele informatie te voorzien.
Hieronder vindt u de stand van zaken per school.
Wij hopen dat de vaart er nu in blijft en dat we snel met een volgende nieuwsbrief kunnen
komen!
‘De Horizon’
Voor het schoolgebouw aan de Marijkelaan in Bedum is, na lang wikken en wegen, gekozen voor
nieuwbouw. Dat bleek uiteindelijk een betere, toekomstbestendiger oplossing. De afbraak van
het oude schoolgebouw is inmiddels
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bijna voltooid. De nieuwbouw gaat
direct daarna van start. De verwachting
is nog steeds dat de nieuwe school na
de komende kerstvakantie in gebruik
kan worden genomen. Dan komt er een
einde aan het verblijf in de tijdelijke
school aan Ter Laan.
Het nieuwe schoolgebouw voldoet aan
alle eisen van deze tijd, is duurzaam
en volledig geïsoleerd. De school komt
tot stand door samenwerking van het
Centrum Veilig Wonen, de NAM, het
schoolbestuur en de gemeente.

Deze illustratie geeft een beeld van de nieuwe school.

‘St. Walfridusschool’
De omgevingsvergunning voor de verbouw van het hoofdgebouw en de nieuwbouw achter het oude
schoolgebouw is inmiddels definitief. De sanering van asbest is net achter de rug. Ook de sloop van de
aanbouw is inmiddels voltooid. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels begonnen. De eerste paal zit in de
grond. Het hoofdgebouw wordt bouwkundig versterkt en aan de achterkant komt de nieuwe uitbreiding. Er
wordt naar gestreefd de school direct na de komende kerstvakantie in gebruik te nemen. Daarmee verlaten
de kinderen en het personeel de tijdelijke school aan Ter Laan weer.

De aardbevingsbestendige school komt tot stand door samenwerking tussen het Centrum Veilig Wonen, de
NAM, het schoolbestuur en de gemeente.

Zo komt de nieuwe
school er uit te zien.
‘De Regenboog’
De aanbouw aan het monumentale deel van het schoolgebouw verdwijnt. In plaats daarvan wordt aan de
achterkant nieuwbouw gerealiseerd. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend. Over de
versterking van het monumentale deel wordt nog overleg gevoerd met Monumentenzorg. De verwachting
is dat dat overleg voor de zomervakantie kan worden afgerond. De afspraak met CVW is dat de Horizon
en de Walfridusschool met de kerstvakantie worden opgeleverd. De Regenboogschool kan dan worden
ondergebracht in het tijdelijke gebouw aan Ter Laan. Het werk aan de school duurt naar verwachting
ongeveer een jaar.
De gemeente heeft de leiding over dit project. Er wordt nauw samengewerkt met het Centrum Veilig
Wonen, de NAM en het schoolbestuur.

Hier ziet u hoe de nieuwbouw
aan de achterzijde er uit komt
te zien.
‘Togtemaarschool’
Voor de nieuwe school is een definitieve locatie gekozen. De nieuwbouw komt iets oostelijk van de huidige
locatie. Daar waar nu de skatebaan/het basketbalplein liggen, op de hoek van de Bazuinslaan en De Vlijt.
Dat vereist ingrepen in de omgeving. Zo moet er bijvoorbeeld een watergang worden gedempt om ruimte
te maken voor een schoolplein. Besluitvorming over de locatie wordt voorbereid.
Het nieuwe schoolgebouw krijgt gedeeltelijk een verdieping. Het gebouw wordt ontworpen door Team4
architecten uit Groningen. Martine Drijfholt van het bureau zegt het volgende over de opdracht:
“Samen met mijn collega’s heb ik er ontzettend veel zin in om samen met de Togtemaarschool een mooi nieuw
gebouw te gaan ontwerpen. We hebben veel ervaring in onderwijshuisvesting maar elke nieuwe opgave is uniek.

Naast het eigen huis is vooral de school voor kinderen één van de belangrijkste gebouwen; een plek waar je je
geborgen voelt. Dit is voor mij altijd een rode draad in het maken van een ontwerp. Aansluiten op de maten en
de beleving van kinderen. En voor het team wordt de nieuwe school een gebouw dat vrijheid geeft voor een eigen
invulling, nu en in de toekomst.
We zullen de omgeving van de plek aan de Vlijt eerst goed in kaart brengen en kijken welke kansen er liggen om
een positieve impuls te geven aan de buurt, hoe het gebouw kan aansluiten op elementen in de omgeving en het
een vanzelfsprekende plek krijgt in het karakter van Bedum.
De nieuwe Togtemaarschool wordt aardbevingsbestendig gebouwd. En het wordt bovenal een gezond gebouw:
Comfortabel met een goed klimaat en energiezuinig met een optimale exploitatie. Ook ruimte voor sport en
bewegen gaan we in het ontwerp integreren. Geen gymzaal, maar een bijzondere school waar sportiviteit overal
herkenbaar is met veel kleur. Het wordt prachtig!”
Aan de plannen wordt dus hard gewerkt. Van de voortgang houden we u op de hoogte.
De gemeente heeft de leiding over dit project. Er wordt nauw samengewerkt met het Centrum Veilig
Wonen, de NAM en het schoolbestuur.

‘’t Groenland’
De nieuwbouwplannen voor de Zuidwolder school hangen nauw samen met de naastgelegen Mauritshal.
De hal moet aardbevingsbestendig worden gemaakt. Onderzocht wordt momenteel hoe dat moet
gebeuren.
De inzet is dat het nieuwe schoolgebouw ook een beperkte dorpshuisfunctie krijgt en onderdak gaat
bieden aan de peuterspeelzaal en de BSO. Hiermee wordt in het ontwerp rekening gehouden.
De gemeente heeft de leiding over dit project. Er wordt nauw samengewerkt met het Centrum Veilig
Wonen, Kids2B, de NAM en het schoolbestuur.
Het nieuwe gebouw wordt ontworpen door BCT Architecten uit Enschede.
Gymzalen
De twee gymzalen in Bedum – aan de Vlijt en aan de Schoolstraat – moeten mogelijk bouwkundig worden
versterkt. Daarover wordt door de gemeente gesproken met het CVW. Van de uitkomst van het gesprek
houden we u op de hoogte.

Werkzaamheden De Vlijt, Bedum
Binnenkort wordt een begin gemaakt met werkzaamheden in het centrum van Bedum. In eerste instantie
wordt de riolering vernieuwd. Dat gebeurt in fasen. De weg moet daarvoor worden gestremd. Het centrum
en de scholen daar blijven bereikbaar. Het verkeer zal worden omgeleid.
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