
NIEUWBOUW TERRA EMMEN

Daar is-ie dan, de eerste nieuwsbrief 
over het nieuwe schoolgebouw Terra 
Emmen. Namens Wind Groep willen 
wij jullie informeren over de stand van 
zaken en voortgang van de bouw. Wij 
vertellen wat wij de afgelopen periode 
hebben uitgevoerd (zo hebben wij een 
stukje geschiedenis ontdekt) en wat 
ons de komende periode te wachten 
staat. Daarnaast hebben wij Erna 
Daling (regiodirecteur Terra) een aantal 
vragen gesteld over de nieuwbouw en 
vertelt ook Roelof Wind (directeur Wind 
Groep) meer over het project. Heb je 
vragen, opmerkingen of suggesties? 
Zie dan onze contactgegevens aan de 
achterzijde van de nieuwsbrief. 

Welke stappen hebben wij al gezet? 
Wij zijn in februari gestart met de sloop van het hoofdgebouw. Hiervoor 
hebben wij eerst alle ruimtes gestript. Dit betekent dat wij de constructies 
‘kaal’ hebben gemaakt, door verlaagde plafonds en makkelijk te demonteren 
onderdelen, te verwijderen. Vervolgens hebben wij het gebouw gesloopt 
met de graafmachine en grijpers. Na de sloop van het hoofdgebouw was het 
gymlokaal aan de beurt, gevolgd door de kas. Wij laten één deel van de kas 
staan, zodat hier nog een aantal lessen kunnen plaatsvinden. In het voorjaar 
van 2020, slopen wij dit laatste deel. 

In mei is er een proefsleuvenonderzoek (ook wel een ‘graafonderzoek’) 
uitgevoerd. Wat bleek? Het terrein heeft veel sporen uit de Middeleeuwen! 
Zo zijn er een aantal paalkuilen gevonden. Dat zijn kuilen waarin de gebouw-
constructie van een gebouw werd neergezet. Hieruit zijn contouren van een 
aantal boerderijen zichtbaar geworden. Maar dat is niet het enige: er is ook 
een grote, diepe waterput gevonden, er zijn sporen van een haard gespot én 
zijn er scherven en een greppel(sloot) aangetroffen. 

Welke werkzaamheden voeren wij de komende periode uit?
Wij gaan de komende periode aan de slag met de werkzaamheden aan de fun-
dering van het schoolgebouw. Dit maken wij door van hout een bekisting (ofwel 
een ‘mal’) te maken. Wanneer dit klaar is, storten wij er beton in. Dit wordt de 
fundering van het gebouw die bestaat uit betonnen balken. Wij verwachten dat dit 
fundering eind juli klaar is. Nadat de fundering gereed is, starten wij met het maken 
van de begane grond vloer. Ook start de installateur over een paar weken met het 
aanleggen van alle elektrokabels, waterleidingen en riolering. Dat is flink bukken, 
want een deel van deze werkzaamheden vindt plaats in de kruipruimte – de ruimte 
tussen vloer van de begane grond en de aarde. Na onze bouwvakantie starten wij 
met het bouwen van de staalconstructie.
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“Wij willen dezelfde sfeer van de oude school meenemen naar de nieuwbouw. Zo 
hebben wij ingezet op twee werelden binnen één school. Het vmbo en mbo hebben 
ieder een eigen vleugel met een eigen sfeer.
De sfeer in het oude schoolgebouw is heel gemoedelijk, dit kwam mede door de groe-
ne setting: de bomen en planten om het gebouw heen. Wij hebben dit meegenomen 
als voorwaarde voor de nieuwbouw. Deze sfeer willen wij blijven vasthouden! Dit 
doen wij door beide vleugels twee verdiepingen te geven. De nieuwe school is groter 
en heeft meer ruimtes, maar doordat wij er een extra verdieping bouwen, blijft de plat-
tegrond (footprint) hetzelfde. Hierdoor blijft het groene karakter behouden!”  
Roelof Wind – Directeur van projectontwikkelaar Wind Groep 
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Bovenaanzicht van het ontwerp

Dit is de bekisting van de funderingsbalken.



Hergebruik materialen:
De materialen die vrijgekomen zijn tijdens de sloop van het schoolgebouw gooi-
en wij natuurlijk niet zomaar weg. Wij hebben eerst alle afvalstoffen van elkaar 
gescheiden. Veel van deze materialen hebben wij direct afgevoerd (metaal en hout) 
en andere materialen (steen) hebben wij op de bouwlocatie verwerkt. Dat laatste is 
vooral heel leuk: dat betekent dat wij het ‘oude’ schoolgebouw gebruiken voor het 
‘nieuwe’ schoolgebouw! 

Materialen op de bouwplaats verwerken
Wij hebben allereerst het steen schoongemaakt en in een ‘puinbreker’ gestopt. Dat 
is een machine die grote stukken puin breekt tot kleine stukken en verwerkt tot een 
nieuw product: puingranulaat. Dit puingranulaat gebruiken wij weer als fundering 
voor de bestrating van de parkeerplaats of onderin de bouwput, waar de betonvloer 
op gemaakt wordt. Dat scheelt ook nog eens circa 100 vrachtwagens voor het af- en 
aanvoeren van al dat materiaal. En dat is weer fijn voor de buurt!

Bomen 
Om ruimte te maken voor de nieuwe school moesten er een aantal bomen gekapt 
worden. Deze bomen zijn naar Wildlands Adventure Zoo Emmen gebracht en 
worden nu door de leeuwen gebruikt in het leeuwenverblijf! In de bomen wordt het 
vlees voor de leeuwen opgehangen, zodat ze meer hun best moeten doen om aan 
hun voedsel te komen. 

Insectenhotel
Wij hebben ook sloopmateriaal  zoals hout en steen apart gelegd. Hiermee gaan 
leerlingen van Terra een insectenhotel maken.

Regiodirectrice
Wij stelden Erna Daling, de regiodirecteur van 
Terra, een aantal vragen over de nieuwbouw!

Waarom heeft Terra een nieuw schoolge-
bouw nodig?
“Terra wil voor haar scholen in Emmen een 
nieuwe leeromgeving creëren. Eén gebouw 
waar het groene onderwijs van het vmbo en 
mbo één plek wordt om te leren. De vorige 
gebouwen van Terra voldeden niet meer aan de 
eisen van deze tijd.” 

Wat vind jij goed aan het ontwerp van het 
nieuwe schoolgebouw?
“Het ontwerp past goed in de omgeving én 
hiermee hebben de leerlingen en studenten van 
Terra genoeg ruimte om te leren en ontmoeten. 
Daarnaast is er in het nieuwe gebouw voor lera-
ren ook genoeg plek om het groene onderwijs 
goed vorm te geven. Waar ik nog meer trots 
op ben: het ontwerp straalt duurzaamheid en 
groen uit.” 
 
Wat hoop je in het nieuwe gebouw terug te 
zien?
“Ik hoop de combinatie van theorie en praktijk 
terug te zien. Dit is het groene aspect van ons 
onderwijs. Daarnaast hoop ik dat de nieuwe 
leeromgeving net zo veilig en vertrouwd zal 
aanvoelen als het oude schoolgebouw.” 

Wat zijn voor jou succesfactoren voor het 
nieuwe gebouw?
“De ontwikkeling van het gebouw samen met 
het onderwijs; de leraren, leerlingen en studen-
ten.” 

Het ontwerp  
Het ontwerp van de nieuwe (energiezuinige) school bestaat uit drie ge-
deeltes, geïnspireerd door de ‘zwerfkeien’ uit het Drentse landschap. Het 
hoofdgebouw bestaat uit twee zwerfkeien die door een aula met elkaar 
verbonden zijn, achter op het terrein wordt de kas als derde zwerfkei op het 
terrein ingepast.

De architect heeft de materialen die voor Terra gebruikt worden, zorgvuldig 
uitgekozen. Ze passen goed bij de omgeving! Zo wordt er gebruik gemaakt 
van dezelfde soort baksteen als de huizen eromheen én past de zwarte hou-
ten gevelbekleden bij de zwarte schuren die te vinden zijn in Barger Es. 

Dit is de puinbreker die het puingranulaat maakt.

Vragen? 
Heb jij vragen over de bouw van Terra Em-
men of wil je op de hoogte zijn van de laatste 
ontwikkelingen? Download dan de gratis app 
“Nieuwbouw Terra Emmen” in de Appstore of 
Playstore.
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