
TOGTEMAARSCHOOL BEDUM 
EEN MOOI GEBOUW MET 

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

In de nieuwbouw van de Togtemaarschool in het Groningse Bedum zijn 
een paar innovatieve oplossingen verwerkt. Een van de belangrijkste 

voorwaarden die aan de bouw waren gesteld, was dat het gebouw 
aardbevingsbestendig moest zijn. Daarnaast moest het een 

energiezuinige school worden en bovendien esthetisch “een plaatje”.
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Het twee lagen tellende gebouw van de Togtemaarschool 
staat middenin een woonwijk in Bedum. Op de begane 
grond bevinden zich naast een gemeenschappelijke ruim-
te zes lokalen en twee kantoren. Op de eerste etage zijn 
nog eens vier lokalen en een extra lesruimte. De verdieping 
ligt een aantal meters terug ten opzichte van de begane 
grond. Dat maakt dat het gebouw kleiner lijkt, waardoor 
het beter in de omgeving past. 

Aardbevingsbestendig bouwen
Om het aardbevingsbestendig bouwen voor elkaar te 
krijgen, hanteerden constructeur Peter van de Meer van 
abtWassenaar en aannemer Henk Diphoorn van Bouwmij 
Hendriks vernieuwende oplossingen. ‘Het is een beetje 
een misleidende naam’, zegt Peter van der Meer. ‘Aardbe-
vingsbestendig bouwen houdt niet in dat bij een zware 

aardbeving het gebouw geen schade mag oplopen. 
Het is erom te doen dat de mensen veilig het gebouw 
moeten kunnen verlaten.’ abtWassenaar kwam met 
een innovatieve oplossing voor de aardbevingsbe-
stendige constructie. De stabiliteitsspanten waren 
oorspronkelijk ontworpen als losse onderdelen staal, 
verbonden middels bouten en moeren. Als alterna-
tief stelde Van der Meer voor om de stalen spanten 
geheel gelast uit te voeren. Acht stuks zijn in de 
Groningse basisschool als compleet frame verwerkt. 
‘Dit was voor mij een nieuwe werkwijze. Het alter-
natief was kostbare voorspanbouten gebruiken’, 
zegt Diphoorn. ‘Dat zou een te complexe construc-
tie worden.’ Van der Meer is zeer tevreden over het 
werk. Zijn bureau heeft de constructie meermaals 
toegepast. ‘We hebben het al een aantal keer bij de 
kop gehad en we weten onderhand dat dit werkt.’ 
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‘Machtig mooi hoe 
de machine de 

paal de grond in drukte’

- Henk Diphoorn

Betonnen drukpalen
Uit de hoed van de constructeur kwam nog 
een goede oplossing: de oorspronkelijk ge-
plande boorpalen vervangen door prefab be-
tonnen drukpalen. Van der Meer: ‘Deze zijn 
met een enorm machtige en zware machine 
tot op een diepte van 25 meter de potklei 
ingedrukt. Qua logistiek was het nog een 
enorme uitdaging om de vele en zeer zware 
transporten van de onderdelen van deze ma-
chine op de bouwlocatie te krijgen. Het was 
de meest optimale manier om zonder trillin-
gen en met de beste kwaliteit funderingspalen 
aan te brengen.’ Diphoorn: ‘De palen konden 
op deze nieuwe manier vanaf het maaiveld de 
grond worden ingedrukt. Dat zorgde voor 
minder overlast voor de omgeving, omdat er 
geen trillingen waren. Daarnaast was het 
schoner werken met minder modder op de 
weg. Het was een machtig mooi gezicht hoe 
de machine de paal de grond in drukte!’ 
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‘We wisten dat 
deze constructie 

ging werken’

- Peter van der Meer

Rondgebogen profielen
De ronde vormen van de basisschool waren 
een uitdaging voor de aannemer. ‘We hebben 
van tevoren een mock-up gemaakt, een oe-
fenconstructie. Daarmee tackelden we al in 
een vroeg stadium de mogelijke problemen. 
Met name het buigen in de ronding bij de 
luifelranden was een klus.’ Van der Meer be-
aamt dit: ‘We hebben gewerkt met rondgebo-
gen pro�elen. Het was bewerkelijk en om 
alles netjes strak voor elkaar te krijgen was 
best een uitdaging. Wij hebben nog onderzoek 
gedaan naar prefab alternatieven, maar door 
de vele verschillende rondingen is er uitein-
delijk toch voor gekozen om de luifel op de 
traditionele manier uit te timmeren.’ 
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‘De kwaliteit 
van het 

gebouw is hoog’

- Robert Zeinstra
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TOGTEMAARSCHOOL, BEDUM
BOUWTEAMLEDEN 
Architect : Team 4 Architecten

Adviseur : Sijperda-Hardy Adviesbureau

Constructeur : abtWassenaar

Aannemer : Bouwmij Hendriks

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
Levering staal : Dell Ferro Steel

Uitbloeiingsarme 
Doorstrijkmortel

: Remix Droge Mortel

Gebouwschil bepalen
De luifel speelde ook bij het aandeel van 
Robert Zeinstra, senior projectleider van 
Adviesbureau Sijperda-Hardy B.V., een gro-
te rol. Hij ontwierp het klimaatconcept. ‘Wij 
bepalen altijd eerst een optimale gebouwschil. 
Daarop kun je een installatie ontwerpen die 
in de zomer de warmte tegenhoudt en in de 
winter de warmte vasthoudt. Daarvoor moet 
je goed bepalen wat de ideale zonweringfac-
tor van je buitenbeglazing is.’ Om vast te 
stellen welke energieconcepten het beste wer-
ken, heeft hij van tevoren een systeemkeuze-
document gemaakt. Hierin zijn de investe-
ring, de prijs, het energieverbruik en de 
exploitatie inzichtelijk gemaakt. ‘Aan de hand 
van het haalbaarheidsonderzoek is bepaald 
dat een luchtwaterwarmtepomp in combina-
tie met een vraaggestuurd ventilatiesysteem 
voor dit gebouw het meest ideaal is.’

‘Mooi bouwproces doorlopen’
De school is binnen een jaar tijd gebouwd. 
De oplevering was op 18 december. ‘Ondanks 
de vele leveringsproblemen en het tekort aan 
personeel is het heel vlot gegaan’, meldt Dip-
hoorn. ‘We zijn steeds rustig gebleven. De 
koppen bij elkaar steken en blijven praten. De 
samenwerking was prima. Het was een goed 
team met de neuzen dezelfde kant op. We 
hebben er veel lol in gehad om dit te mogen 
bouwen.’ Van der Meer stemt daarmee in: ‘We 
hebben met z’n allen een mooi bouwproces 
doorlopen.’ Robert Zeinstra is zeer te spreken 
over het eindresultaat. ‘De kwaliteit van het 
gebouw is hoog, zowel van binnen als van 
buiten. Het is een mooi gebouw om te zien. 
Ik hoop dat de gebruiker daar straks heel 
content mee is.’
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