
Scholentransitie Eemsdelta:  
‘Waar een wil is, is een weg’

Arjan van der Kooi (l) en Heiko Dĳkhuizen.

Meer weten over de kindcentra?  
Kĳk op eemsdelta.nl/scholentransitie

DUURZAAM EN  
TOEKOMSTBESTENDIG   
 
Met de scholentransitie wil de gemeente bĳdragen aan  
kwalitatief goed onderwĳs en een duurzame en toekomst-
bestendige leeromgeving voor kinderen. De scholentransitie 
is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in 
Noordoost-Groningen, waarbinnen 102 scholen aard-
bevingsbestendig en toekomstbestendig worden gemaakt.  

Woonweken Eemsdelta  
(T)huis in Delfzijl

Woonweken  
Eemsdelta in  
september 2021 
 
Vanaf 18 september tot en met 2 oktober 2021  
organiseert de gemeente Eemsdelta samen met 
woningcorporatie Acantus en Belangengroep  
Versterking Zandplatenbuurt (BVZ) de Woon-
weken Eemsdelta. De Woonweken Eemsdelta 
staan in het teken van promotie en presentatie 
van nieuwbouwlocaties in de gemeente  
Eemsdelta. Het gaat om de locaties waarvan  
woningen op korte termijn in de verkoop of  
verhuur komen en waar belangstellenden zich op 
kunnen oriënteren en/of inschrijven. Daarnaast 
worden enkele nieuwe locaties gepresenteerd 
waar mogelijk woningen gebouwd kunnen  
worden.  
 
De Woonweken zijn in eerste instantie voor de 
bewoners van de Zandplatenbuurt die vanwege 
de versterkingsoperatie mogen verhuizen naar 
een nieuwe woning. Daarnaast zijn ook andere 
belangstellenden welkom. De Woonbeurs  
Eemsdelta vindt plaats op 18 september 2021 in 
de sporthal van de Brede school Noord in Delfzĳl. 
Dit kan alleen wanneer de coronamaatregelen 
het toelaten. 
 
Meer informatie? Ga naar  

thuisindelfzijl.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRIMP EN  
BEVINGSPROBLEMATIEK    
‘Eigenlĳk begint dit verhaal met krimp’, vertelt Heiko  
Dĳkhuizen. ‘Er kwamen steeds minder leerlingen en scholen 
moesten fuseren. Daarna kregen we te maken met de  
gevolgen van de gaswinning. Toen werd de bouwkundige 
staat van de bestaande schoolgebouwen onder de loep  
genomen. Van de nood is vervolgens een deugd gemaakt. 
Alle betrokken partĳen zĳn met elkaar de samenwerking 
aangegaan om te komen tot toekomstbestendige onder-
wĳshuisvesting. Het aantal schoollocaties is gehalveerd. En 
de opgeleverde en nog op te leveren kindcentra zĳn in de 
meeste gevallen nieuwe aardbevingsbestendige gebouwen 
geworden. Ze sluiten qua huisvesting volledig aan bĳ de  
huidige onderwĳsvisies van de betrokken schoolstichtingen.’ 
 

ICOON    
De Kronkelaar in Wagenborgen is recent opgeleverd.  
Op 23 november 2020, huppelden daar de eerste kinderen 
naar binnen. ‘Fantastisch was dat’, lacht Arjan van der Kooi.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Het is echt een geweldige school geworden, een uitzonder- 
lĳk mooi gebouw. Licht, royaal en praktisch. Wat mĳ betreft is 
dit echt een icoon in het Groninger landschap. Bĳ de presen-
taties van architecten destĳds sprong dit ontwerp van Onix  
er al echt uit. Het is mooi vormgegeven en het gebouw is 
bĳna energieneutraal. Het binnenklimaat is CO2 gestuurd. 
Het hele jaar door is de temperatuur goed te reguleren. Echt 
geweldig.’  
 

FLEXIBEL EN  
MULTIFUNCTIONEEL    
Alle ruimtes in het hypermoderne gebouw zĳn flexibel en 
multifunctioneel ingericht. Een verhoging in de centrale hal, 
die ook fungeert als bieb, is het podium voor bĳvoorbeeld de 
eindmusical. En meubilair, vaak op wieltjes, is er in alle soor-
ten en maten. Overal kunnen deuren open en in het speel-
kwartier spelen de kinderen buiten op het openbare terrein 
achter de school. Van der Kooi: ‘Geen hek meer om de 
school. Dat is niet meer van deze tĳd. Leerkrachten houden 
de kinderen goed in de gaten. Het gaat prima zo.’  
 
 

 
 
 SAMENWERKING    
De samenwerking met kinderopvangorganisaties staat nog in de 
spreekwoordelĳke kinderschoenen. ‘Dat we onder één dak werken is 
een mooie eerste stap’, aldus Arjan van der Kooi. ‘We zĳn pas een 
half jaar onderweg en je voelt nu al dat het elkaar versterkt.  
Het zou mooi zĳn om nu ook de voor- en naschoolse opvang 
samen op te pakken. Daar kunnen we ook andere partners in  
betrekken. Het aanbod van opvang en educatie voor kinderen van 
0 tot 12 jaar moet één geheel gaan vormen. Daar gaan we voor.’ 
 

SNEL OPGELEVERD    
‘Niet alleen de scholen zĳn gehalveerd, de doorlooptĳd van de  
realisatie van deze transitie is dat ook’, concludeert Dĳkhuizen. 
‘Normaliter duurt het wel 10 jaar voordat een nieuwe school een feit 
is. Maar waar een wil is, is een weg. De scholen in onze gemeente 
worden heel snel opgeleverd, allemaal binnen 3 tot 5 jaar. Dat is 
best bĳzonder. Alle lof voor de verantwoordelĳke wethouders die 
zich echt hard hebben gemaakt voor goede onderwĳshuishuisves-
ting. Alle nieuwe scholen hebben trouwens hun eigen invulling  
gegeven aan het schoolgebouw. De inrichting is dus overal echt 
maatwerk geworden.’ 

Acantus:        0900 - 8400  |  delfzĳl@acantus.nl 
Gemeente    140596  |  thuisindelfzĳl@eemsdelta.nl 
BVZ                 (0596) 61 94 08  |  zandplatenbuurt@gmail.com 

CONTACT

De gemeente Eemsdelta maakt  
onderwĳs toekomstbestendig.  

Basisscholen worden ondergebracht 
in integrale kindcentra. Daar vind je 

alles wat te maken heeft met 
opvoeding en scholing voor kinderen 

van 0 tot 12 jaar onder één dak.   
De verandering is in volle gang. 

Ongeveer driekwart van de 
kindcentra is al in gebruik. De laatste 

worden in 2023 opgeleverd. 
Heiko Dĳkhuizen, programmaleider 

transitie onderwĳshuisvesting 
en Arjan van der Kooi,  directeur van 

Kindcentrum Kronkelaar in 
Wagenborgen, zĳn trots op het 

succesvolle scholenprogramma.

Woonweken Eemsdelta

De Woonweken Eemsdelta zĳn onderdeel van (T)huis in Delfzĳl. Een samenwerking tussen Acantus, Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt en de gemeente Eemsdelta. 


