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MFA Vlechtwerk - Werkendam ‘Dit wordt het kloppend hart van ons dorp’

om zich te ontwikkelen. Deze MFA gaat echter nog een stap 
verder. Er is naast de scholen, opvang en bibliotheek, ook 
een dorpshuis met professionele keuken, die wordt beheerd 
door mensen met een verstandelijke beperking. Het is een 
ontmoetingscentrum dat ten volle wordt benut, ook voor 
vrijetijdsbesteding.’
De aula is het hart van de MFA en fungeert als een soort 
dorpsplein. ‘De gymzaal, het speellokaal en het dorpshuis 
kunnen zich heel gemakkelijk openen naar het plein,’ vertelt 
Gerben Vos van Olivier + Partners, ‘zodat er één grote ruimte 
ontstaat.’ Die multifunctionaliteit is van grote meerwaarde. 
De centrale ruimte kan hierdoor worden gebruikt voor kleine 
groepen, maar ook voor grote evenementen, zoals een feest 
of musical. 

Eenheid en verscheidenheid
De gebouwopzet is geïnspireerd op de Biesbosch. Het 
compacte gebouwvolume wordt doorsneden door een 
meanderende ruimte, verwijzend naar de kreken van het 
Biesboschlandschap. Hiermee ontstaat een eigen zone per 
gebruiker: een eigen ‘eiland’.  

In het hart van Werkendam staat multifunctionele 
accommodatie (MFA) Vlechtwerk: het thuis van twee 
basisscholen, kinderopvang, gymzaal, bibliotheek én 
dorpshuis. Met de aangrenzende rivierdelta de Biesbosch 
als inspiratiebron, creëerden Olivier | No Label Architecten, 
een combinatie van de architectenbureaus No Label uit 
Rotterdam en Olivier + Partners uit Werkendam, een 
gebouw met meanderende ruimten, die refereren aan de 
kenmerkende kreken in het gebied. Ook de materialisatie 
is hierop geënt. Scholen en kinderopvang grenzen aan de 
sfeervolle, gemeenschappelijke aula, die eenvoudig wordt 
samengevoegd met gymzaal, speellokaal en dorpshuis. 
Het resultaat is een multifunctioneel, efficiënt gebouw, 
dat uiterst uitnodigend en warm aanvoelt. ‘Dit wordt het 
kloppend hart van ons dorp.’

Onderwijs- én ontmoetingscentrum
‘Er is steeds meer behoefte aan multifunctionele 
accommodaties’, vertelt Annemiek Braspenning van No 
Label. ‘Aan scholen die kinderen tussen de 0 en 13 jaar in 
alle opzichten faciliteren om te spelen, sporten en leren, en 
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De kreek, die centraal in het gebouw ligt, vormt het hart. 
Een binnenplein. Door de dubbele hoogte is het heel licht en 
ruimtelijk. Het nodigt uit elkaar te ontmoeten. 
De gebogen vormen van de wanden en de houten afwerking 
doen denken aan de rietkragen van eilanden. ‘Het vertaalt 
de identiteit van de omgeving en de gebruikers. Daarnaast 
oogt het warm en vriendelijk en leidt het tot een heel goede 
akoestiek.’
Aan de buitenzijde zorgen de doorsnijdingen ervoor, dat 
iedere gebruiker een eigen entree tot zijn deel van het 
gebouw heeft. De ingangen liggen aan alle kanten van het 
pand, zodat elke gebruiker zijn eigen plek en oriëntatie 
heeft. Ook de variërende bouwhoogten, de bijzondere 
metselverbanden en de betonnen belijning van luifels 
en bankjes aan de gevel, geven elke gebruiker aan de 
buitenzijde zijn eigen gezicht.

De doorsnijdingen zorgen bovendien voor een geleding 

die aansluit bij de schaal van de lintbebouwing langs de 
Vissersdijk en de grootschaligere bebouwing langs de 
Hoofdlanden. Architectuur en stedenbouwkundige inpassing 
vormen een eenduidig geheel, dat naadloos overgaat in de 
buitenruimte. Een ruimte waar kinderen avontuurlijk kunnen 
spelen, ontdekken, ontmoeten en leren. 
De kavel van de MFA kampte de afgelopen jaren met 
wateroverlast na grote regenbuien. Dat is ondervangen door 
onder de buitenruimte een overdekte gracht op te nemen, 
die dient als waterberging.
Herbert Schaap, directeur CBS ‘t Kompas: ‘Het pand straalt 
eenheid uit, terwijl iedere gebruiker toch individueel 
herkenbaar blijft. Eigen keuzes maken is belangrijk in 
onze gemeenschap, maar binnen deze MFA worden we 
uitgenodigd elkaar ook op te zoeken.’
Directeur Dick Slijkoort van OBS Burgemeester Sigmond: ‘Het 
ontwerp sluit fantastisch aan bij ons dorp en de Biesbosch. 
Dat zie je in allerlei details.’ ‘Het is een robuust en compact 
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gebouw, dat past bij onze volksaard,’ beaamt wethouder 
Matthijs van Oosten, ‘bij de kracht van de Werkendammer.’

Klaar voor de toekomst
In beide scholen zijn leerpleinen opgenomen, die grenzen 
aan de aula en toegang geven tot de lokalen. Deze 
ruimtes hebben ieder hun eigen identiteit: passend bij de 
betreffende school. Qua kleur en inrichting, maar ook qua 
indeling. ‘Onderwijsvisie en ontwerp gaan hier hand in hand’, 
vindt Slijkoort. ‘Wij kunnen in deze MFA het ‘onderwijs van 
de toekomst’ realiseren.’
‘Bij het ontwerp was flexibiliteit heel belangrijk’, aldus 
Braspenning. ‘Voor nu, om het pand zo optimaal mogelijk 
te benutten, maar ook voor de toekomst. Door lokalen met 
een eigen deur direct van buiten toegankelijk te maken, 
kunnen ruimtes bijvoorbeeld ook door derden worden 
gebruikt. Zo kan het gebouw meebewegen met de tijd en 
met het fluctuerende aantal kinderen.’ Mochten drastische 

aanpassingen wenselijk zijn, dan kan dat ook. Het pand is 
zo opgebouwd dat alle binnenmuren probleemloos kunnen 
worden verwijderd. ‘Zo kan deze MFA de komende zestig 
jaar mee.’

Duurzaamheid en comfort
Slimme keuzes en de toepassing van beproefde technieken 
leidden tot een GPR-score die hoger is dan de gemeente 
ambieerde: 8,0. De bouwkundige opzet van het ontwerp, 
zeer goede isolatie, natuurlijke zonwering, ventilatieroosters 
gecombineerd met warmteterugwinning en doordachte 
benutting van daglicht en bewegingssensoren, dragen 
daar allemaal aan bij. ‘Gebruiksgemak en de mogelijkheid 
persoonlijke keuzes te maken, waren altijd leidend’, vertelt 
Vos ‘Dat heeft erin geresulteerd dat iedere leerkracht zelf 
de temperatuur kan regelen of een raam kan openzetten. 
Dat soort dingen bevorderen het comfort enorm.’ Ook over 
licht, akoestiek en geluid is goed nagedacht: dat blijkt uit de 
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normering Frisse School klasse B.  

Deze zomer is MFA Vlechtwerk – als zonnepanelen zijn 
toegevoegd op het dak - zelfs bijna energieneutraal (BENG). 
Exploitatiekosten en -mogelijkheden
Een duurzaam gebouw heeft nog een pre: de 
exploitatiekosten zijn laag. Beheer en onderhoud kregen 
sowieso veel aandacht bij het ontwerp. ‘Een gebouw 
moet wel betaalbaar blijven’, vindt Braspenning. ‘Dat is 
ook de reden dat het meer-jaren-onderhoudsplan leidend 
was voor de materialisatie. Er is bewust gekozen voor 
onderhoudsarme materialen.’ 
Het dorpshuis en de bibliotheek zijn overdag gewoon 
toegankelijk voor bewoners. ’s Avonds zijn ook de 
gemeenschappelijke ruimtes het domein van verenigingen. 
Judo, volksdans, badminton, bingo en EHBO. De variëteit is 
groot. Doordat mensen elkaar hier tegenkomen, is de kans 
op kruisbestuiving groot. Bijvoorbeeld dat ouderen enerzijds 

helpen op school en anderzijds meegenieten van de musical. 
Wethouder Matthijs van Oosten: ‘Deze MFA wordt het 
kloppend hart van ons dorp.’ 

‘In MFA Vlechtwerk zijn stedenbouwkundige context en 
gebruikersfuncties tot een identiteitsvolle eenheid gesmeed’, 
vindt Vos. ‘Het klopt met elkaar. Het is een begrijpelijk 
verhaal. De partners in dit gebouw werken echt samen. 
Ze zijn onderdeel van een geheel, van één gebouw, maar 
behouden daarbij wel hun eigenheid.’

Total engineering
De architecten van MFA Vlechtwerk voerden de total 
engineering van deze nieuwbouw uit. Recentelijk werkten 
beide partijen op eenzelfde basis aan Brede School De 
Esdoorn in Sleeuwijk, waarin twee scholen, kinderopvang, 
gymzaal en bibliotheek zijn gevestigd. 
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Situatie – MFA Vlechtwerk
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