
 

 

 

Korte notitie verstekingsmaatregelen en functionele verbetering MFC de Borgstee Harkstede 

 

MFC de Borgstee is een multifunctioneel gebouw waarin op dit moment meerdere functies 

gehuisvest zijn. De huidige gebruikers van het gebouw zijn: 

• Openbare Basisschool de Driespan (St. Ultiem) 

• Gereformeerde Basisschool De Ster (Noorderbasis) 

• Kinderopvang 

• Consultatiebureau 

• Logopedie 

• Bibliotheek 

• Sport (onderwijs en sportverenigingen) 

De bibliotheek en het consultatiebureau zijn gevestigd in een groot “entreegebied” waar ruimte is 

voor verbetering van gebruik en uitstraling. Op dit moment is geen zekerheid over het langjarig 

gebruik van dit entreegebied waar de bibliotheek, het consultatiebureau en logopedie zijn 

gehuisvest.  

Ten aanzien van het gebruik van dit entreegebied is met steun van de Provincie Groningen een 

onderzoekstraject gestart. Dit onderzoek zal antwoord moeten geven op de vraag met welk gebruik 

c.q. met welke gebruikers in dit entreegebied de meeste maatschappelijke meerwaarde voor 

Harkstede kan ontstaan. Uiteraard wordt hierin een duurzame exploitatie betrokken. 

Het gebouw met de hoofdfuncties en het beschreven entreegebied is weergegeven in figuur 1. 



 

Figuur 1: plattegrond MFC de Borgstee 

 

De werkzaamheden die in MFC de Borgstee te Harkstede moeten worden verricht, zijn te 

onderscheiden in het versterken van het gebouw volgens de NPR-9998:2018 en het functioneel 

verbeteren en toekomstig bestendig maken van het gebouw vanuit het Toekomstpakket. 

De invulling van het entreegebied wordt losgeknipt van de uitvoering van de versterking, 

verduurzaming en de functionele verbetering van het gebouw. Om op  dit moment verder invulling 

te kunnen geven aan verantwoordelijkheid van de gemeente om tot versterking te komen, zijn de 

volgende uitgangspunten gekozen: 

• Het totale gebouw wordt versterkt conform NPR-9998:2018. 

• De gewenste functionele verbeteringen in de scholen worden uitgevoerd. 

• Het gebouw wordt als geheel verduurzaamd. 

• Kwalitatieve verbetering van het entreegebied vindt plaats nadat besluitvorming over de 

invulling van dit entreegebied heeft plaatsgevonden. 

NB: vanwege beperkingen in de netcapaciteit kan de situatie ontstaan, dat er tot 2024 geen 

zonnepanelen op het dak mogen worden geplaatst en of dat het plaatsen van warmtepompen moet 

worden uitgesteld totdat de netcapaciteit dit toelaat. Hierover loopt op dit moment overleg met de 

netbeheerder. 

 

Versterken: 



Het grootste deel van de versterking volgens de NPR-9998:2018 zal plaatsvinden in de sporthal van 

het gebouw. In de hal moeten wandliggers worden aangebracht, kolommen worden verstevigd en 

diverse andere staalcomponenten worden aangebracht. Daarnaast dienen in de sporthal 

koppelingen te worden aangebracht tussen vloeren en kalkzandsteenwanden. Om deze 

werkzaamheden te kunnen uitvoeren, dienen plafonds, voorzetwanden en overige bouwkundige 

delen te worden gedemonteerd en na de werkzaamheden weer te worden gemonteerd. Tevens 

wordt het dak verstevigd om in de nabije toekomst geschikt te zijn om op het dak ca 1.000 

zonnepanelen te kunnen monteren. 

 

Ook in de overige vleugels van het gebouw zullen versterkingsmaartegelen moeten worden 

uitgevoerd. Deze versterkingswerkzaamheden worden bij de scholen en de kinderopvang in 

combinatie met de functionele aanpassingen uitgevoerd. Voor het entreegebied zullen de 

werkzaamheden op dit moment worden beperkt tot de noodzakelijke versterkingsmaatregelen.  

Functioneel verbeteren: 

Het functioneel verbeteren en het toekomstbestendig maken van het gebouw, bestaan zowel 

bouwkundige als installatietechnische werkzaamheden.  

In de scholen wordt gezorgd voor meer transparantie en worden leerpleinen gerealiseerd waardoor 

de plattegronden van de scholen beter aansluiten bij de onderwijsconcepten van nu en in de 

toekomst. 



 

Figuur 2: Werkzaamheden in de Driespan 

 

 

 



Figuur 3: Werkzaamheden in de Ster 

Verduurzaming 

Het gebouw is relatief recent. Hoewel de isolatiewaarde van het gebouw niet voldoet aan de huidige 

nieuwbouweisen is deze toch “goed” te noemen. De verduurzaming van het pand moet dan ook 

worden gezien in combinatie met de functionele aanpassingen en reguliere 

vervangingsinvesteringen: 

• Verbetering van ventilatie (in combinatie met warmteterugwinning uit ventilatielucht) in: 

o De Ster 

o Kinderopvang  

o Sporthal 

• Het vervangen van de bestaande, gasgestookte CV-ketels door warmtepompen 

• Eigen energieopwekking door zonnepanelen  

• Aanbrengen LED-verlichting 

Hierbij moet worden opgemerkt, dat de bestaande ventilatievoorzieningen van De Driespan goed 

zijn. Deze worden uiteraard na de interne verbouw opnieuw “ingeregeld”. 

Ten aanzien van de zonnepanelen waarvoor nu de dekking wordt gevraagd, is er nog sprake van een 

beperking van de netcapaciteit. Dit kan betekenen, dat de feitelijke plaating van de panelen pas op 

een later moment kan plaatsvinden. 

Uiteraard wordt bij de uitwerking rekening gehouden met de huidige inzichten ten aanzien van 

ventilatie. Wat lastig is (en blijft) is dat het niet ondenkbeeldig is, dat zich naar aanleiding van COVID-

19 nog regelgeving op het vlak van ventilatie zal ontwikkelen.  

 

 


