
Inleiding  
OBS De Garven en CBS De Vore zijn samengegaan tot één 
kindcentrum met de naam kindcentrum De Rietpluim. Deze 
nieuwe naam is ook de naam van het nieuwe gebouw. Samen 
met De Rietpluim, kinderopvang Kids2b en Kentalis (zorgorga-
nisatie voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis) is de 
gemeente bezig met het voorbereiden van de (ver)nieuwbouw 
voor deze gebruikers. De (ver)nieuwbouw zal worden ge-
bouwd op de bestaande locatie van de huidige school aan  
het Hallehuis. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.  
 

Ontwerpproces  
Drie architectenbureaus hebben een schetsontwerp gemaakt 
voor kindcentrum De Rietpluim. Deze ontwerpen zijn gepre-
senteerd aan een selectiecommissie. De selectiecommissie 
heeft unaniem gekozen voor het ontwerp van Team 4 Archi-
tecten uit Groningen. Het ontwerp wordt gemaakt door een  
ontwerpteam dat bestaat uit de architect, Nijeboer Hage (in-
stallaties), ABT Wassenaar (constructie), Laos (landschaps-
architectuur) en Noorman (bouwfysica). Het ontwerpteam 
heeft onder leiding van Project- en Bouwmanagement Giezen 
in de afgelopen periode het ontwerp van Team4 verder uitge-
werkt tot een voorlopig ontwerp. Zie navolgende afbeeldingen 
voor een impressie.   
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Zicht vanaf Hallehuis, zijde waar nu de 
kiss and ride zone zich bevindt)

Zicht vanaf Patrijzenpad

Zicht vanaf achter de gymzaal  
Hallehuis/Tetse 
(nabij parkeerplaats Tetse)

Hoe nu verder?  
Het bestaande gebouw is voorzien van een tussenschot  
waarmee het gebouw verkleind is. Het zuidelijke deel wordt 
gesloopt vanaf 18 oktober 2021 en deze werkzaamheden  
zullen naar verwachting drie weken duren. De gebruikers  
zullen na de sloop van het zuidelijke gebouwdeel in het deel 
dat overblijft van het huidige gebouw gehuisvest zijn. 



Na de realisatie van het nieuwe kindcentrum zullen de gebrui-
kers verhuizen. Op het moment dat het kindcentrum in ge-
bruik is, zal het andere deel van het huidige schoolgebouw 
worden gesloopt. Nadat de sloop volledig is afgerond zullen 
ook het buitenterrein en parkeerterreinen worden aangelegd 
op basis van het ontwerp van de landschapsarchitect.  
Zie onderstaande eerste schetsontwerp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sloop zuidelijk deel huidige school  
Tijdens de sloop van het zuidelijke deel van het bestaande 
schoolgebouw wordt maximaal ingezet op de veiligheid en op 
het beperken van overlast voor de gebruikers en omwonen-
den. De bouwroute gaat via de Farmsumerweg. Het bouwter-
rein zal afgezet worden middels bouwhekken, waarbinnen de 
werkzaamheden plaatsvinden. Tijdens het halen en brengen 
van kinderen van en naar school zullen er vanuit de sloop 
geen transporten plaatsvinden. 
 

Planning  
De nieuwbouw van het kindcentrum start naar verwachting  
in het nieuwe schooljaar in 2022. Volgens de planning zal de 
nieuwbouw voor het nieuwe schooljaar in 2023 klaar zijn.  
Vervolgens vindt de sloop van het bestaande gebouw plaats. 
In het voorjaar van 2024 zullen naar verwachting alle werk-
zaamheden afgerond zijn.

eemsdelta.nl/scholentransitie 

Plein- en verkeerscommissie   
In de vorige nieuwsbrieven hebben we aangegeven een 
plein- en verkeerscommissie te willen starten. De plein- en 
verkeerscommissie is opgestart en heeft meerdere overleg-
gen gehad. Samen met hen wordt het terrein verder uitge-
werkt binnen de financiële kaders. De eerste schetsen zijn 
tijdens het laatste overleg besproken. Omdat het bestaande 
gebouw als tijdelijke huisvesting wordt gebruikt moet het  
terrein in fases worden uitgewerkt. Sommige omwonenden 
kunnen enige overlast hebben van het verkeer en parkeren 
voor de school. 
 
De gemeente heeft verkeerskundig onderzocht wat de beste 
route is voor het nieuwe kindcentrum. Samen met de plein- 
en verkeerscommissie maken we afspraken om te zorgen 
voor een veilige schoolomgeving.  

Ontwerp kindcentrum De Rietpluim



Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Eemsdelta,  
postbus 15, 9900 AA Appingedam 
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Meer informatie   
Heeft u vragen over kindcentrum De Rietpluim?  
Mail dan naar programmaleider Heiko Dijkhuizen via  
heiko.dijkhuizen@eemsdelta.nl.  
Meer informatie: eemsdelta.nl/scholentransitie

(Ver)nieuwbouw  
Er is gekozen voor (ver)nieuwbouw op de bestaande locatie. 
Doordat de (ver)nieuwbouw op de plaats van het huidige 
schoolgebouw komt, zal er grotendeels binnen de regels van 
het bestaande bestemmingsplan gebouwd gaan worden.  
De onderdelen die daar niet in passen moeten ruimtelijk  
onderbouwd worden. Deze worden dan samen met de  
aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

De gemeente Eemsdelta maakt het basisonder-
wijs toekomstbestendig door een groot aantal  
basisscholen onder te brengen in kindcentra, 
waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn  
samengebracht. Hierdoor is in de toekomst op-
vang en onderwijs onder één dak te vinden voor  
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Met deze  
scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan 
een kwalitatief goed onderwijsklimaat en een 
duurzame en toekomstbestendige omgeving voor 
kinderen. De scholentransitie is onderdeel van het 
overkoepelende scholenprogramma in Noord-
oost-Groningen, waarbinnen 102 scholen aard-
bevings- en toekomstbestendig worden gemaakt. 

Huidig gebouw kindcentrum De Rietpluim, voorheen Cbs De Vore  
en Obs De Graven


