
FLEXIBILITEIT ALS KERNWAARDE
De bouwkundige werkzaamheden inclusief de coördinatie van 
andere partijen werd op het Hogeland College uitgevoerd door 
Jorritsma Bouw West bv. Dit was best wel een uitdaging, omdat 
de bestaande school in gebruik bleef. Een gedeelte van de oude 
school werd gesloopt en op dezelfde plaats kwam nieuwbouw 
terug. Naast de school werd ook een praktijkhal met een aantal 
lokalen gebouwd. Volgens Jorritsma is het toegepaste tegelwerk 
op de buitengevels een bijzonder aspect aan de nieuwbouw.

Doordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd naast een school die 
nog in gebruik was, is het een mooi referentieproject geworden 
voor Jorritsma. Door in goed overleg te kijken naar planning en 
logistiek, is het project op een plezierige en vakkundige wijze met 
een groot aantal betrokken partijen gerealiseerd. De school kon 
tijdig weer geheel in gebruik worden genomen.

Bij Jorritsma Bouw is flexibiliteit één van de kernwaarden. Het zijn 
probleemoplossers die streven naar een duurzame relatie met hun 
opdrachtgevers. De kwaliteit van een product is mede afhankelijk 
van het vermogen om snel op veranderingen in te spelen en daarop 
vooruit te lopen. Jorritsma wil een kwaliteitsproduct leveren dat 
volledig is afgestemd op de wensen, doelstellingen en het budget 
van de opdrachtgever.«

Jorritsma Bouw West bv
Kieler Bocht 41, 9723 JA Groningen
t 050 - 5201515
www.jorritsmabouw.nl

Hogeland College, Uithuizen

tekst Desiree Pennings

nieuwbouw volgens de Amsterdamse school

Na een ingrijpende verbouwing wordt oude techniekhal een deel van 
het nieuwe havo/vwo-gebouw . Er komen kantoorruimten, practi-
cumlokalen voor de exacte vakken en studio’s voor de kunstvakken. 
Erik Wiersema van ADP architecten ontwierp de nieuwbouw. Hij ge-
bruikte hiervoor de Amsterdamse School als inspiratiebron. Deze 
bouwstijl wordt gekenmerkt door expressieve vormen. Dit komt in 
de techniekhal terug in de luifel, de rondingen in de gevel en dak-
pannen die doorlopen in de gevel.
In de 7 meter hoge techniekhal vinden voortaan alle praktijkvakken 
voor het vmbo plaats. Omdat er gewerkt wordt met autobruggen, is 
de hal behoorlijk hoog geworden. “Twee verdiepingen met techniek-
lokalen bevinden zich in de kop. Daarnaast is er een magazijn met 
een bergzolder”, zegt Paul Koning van Scope Bouwmanagement, die 
projectmanager was tijdens het project.

verhuisbewegingen
Ook de nieuwe klaslokalen en het vernieuwde schoolplein werden 
door ADP architecten ontworpen. Een gedeelte van het oude gebouw 
werd gesloopt. Hier kwamen 25 klaslokalen, met een oppervlakte 
van 4.350 m2. De leerlingen kregen tijdelijk les in units die tegenover 
de school stonden. “Er waren verschillende verhuisbewegingen 
die nauwkeurig ingepland moesten worden”, zegt Koning. “Eerst 
verhuisden de leerlingen van de oude school naar de units en 
vervolgens weer van de units naar de nieuwbouw. Dat was wel een 
logistieke uitdaging.”
In de nieuwe lokalen wordt les gegeven in zorg en welzijn, uiterlijke 
verzorging en jeugd en jongerenwerk. “In het nieuwe gedeelte vind 

je elementen terug van de oude school”, zegt Karel Vlak, conrector 
op het Hogeland College in Uithuizen. “Daar is gebruik gemaakt van 
rode bakstenen, de rood-witte brede windveren zijn verder doorge-
trokken en verder is de gevel voor een deel voorzien van rood-wit 
geglazuurde stenen.”
Bovenop de school is een nieuwe verdieping gekomen, waar vier 
nieuwe theorielokalen zijn geplaatst. Twee lokalen zijn specifiek be-
doeld voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en maatschap-
pijleer. Daarnaast bevinden er zich twee lokalen voor het lwoo.

groene oase
Aan de zijkant van het gebouw ontwierp de architect een plein waar-
aan de nieuwe hoofdentree van de school en van de nieuwe sport-
hal liggen. Die sporthal is eigendom van de gemeente en werd door 
hen al eerder geplaatst. De uitgebreide kantine en het restaurant dat 
gebruikt wordt voor de lessen zorg en welzijn hebben een glazen 
gevel gekregen, wat het uitzicht op het plein vergroot. Het nieuwe 
schoolplein is nog niet helemaal af. Zo moet de beplanting nog ge-
plaatst worden. “Het schoolplein heeft een compleet nieuwe vorm 
gekregen”, zegt Vlak. “Er komt een groene oase met bomen, gras en 
banken. Hier kunnen de leerlingen in de zomer onder een boom een 
broodje eten.” Het schoolplein zal in het voorjaar van 2013 af zijn. 
Naast het plein moet ook nog een nieuwe fietsenstalling komen.
Het bestaande gebouw, de nieuwbouw en de techniekhal zien er niet 
compleet hetzelfde uit, maar passen volgens de conrector goed bij el-
kaar. “De gebouwen zijn heel verschillend, maar vullen elkaar wel aan. 
De techniekhal past goed bij zowel het oude als het nieuwe gebouw.”«

Het Hogeland College is een scholengemeenschap voor 
vwo, havo, vmbo en lwoo (leerweg ondersteunend onder-
wijs) en bestaat uit drie vestigingen. In Warffum zijn havo 
en vwo gevestigd, in Wehe-Den Hoorn en Uithuizen zijn 
het vmbo en lwoo gevestigd. Voorheen stond de techniek-
hal voor het vmbo in Warffum. De leerlingen uit Wehe-Den 
Hoorn en Uithuizen moesten steeds met de bus naar deze 
locatie, om daar de vakken techniek en zorg &welzijn te 
volgen. Om een einde te maken aan de situatie dat leerlin-
gen van twee vestigingen vervoerd moeten worden, zijn er 
bij het gebouw in Uithuizen een nieuwe techniekhal en een 
vleugel met lokalen voor zorgen &welzijn gebouwd. Vanaf 
dit schooljaar hoeven dus alleen de leerlingen uit Wehe-
Den Hoorn met de bus te reizen. Naast de praktijkruimtes 
zijn er ook zeven klaslokalen vervangen door nieuwbouw. 
Tevens is de aula geheel vernieuwd. 


