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Brede School in Opwierde

In Appingedam (NL) werden in de w!k Opwierde 
twee nieuwe gebouwen gerealiseerd met w!kvoorzie-
ningen en scholen. De nieuwe Brede School is een 
geïntegreerd centrum voor de w!k waar kinderen en 
ouders terecht kunnen. Voorschoolse opvang, peuter-
speelzaal, dagopvang, onderw!s, opvang tussen de 
middag en buitenschools en culturele, educatieve en 
sportieve activiteiten na schoolt!d vinden er onderdak.

Architectuurstudio HH uit Amsterdam staat in de tra-
ditie van Herman Hertzberger (HH), inmiddels 83 jaar. 
H! wordt beschouwd als nestor op het gebied van de 
bouw van scholen en andere publieke gebouwen. 

Ir. Laurens Jan ten Kate: “Ik ben geboren en getogen 
in de streek. De inspiratie voor de keuze van de gevel-
steen kregen we t!dens een wandeling langs het oude 
13e eeuwse kerkje van Opwierde. Die robuste am-
bachtel!ke baksteen, verankerd in de streek, was wat 
we zochten. Terca Oranje Rood uit de oude ringoven 
van Maaseik"beantwoordde daar volledig aan en leent 
zich uitstekend voor de zelfbewuste architectuur die ik 
voor ogen had.”

Ir. Laurens Jan ten Kate, Architectuurstudio HH, NL - Amsterdam

Terca Oranje Rood

Het inspirerende 13e eeuwse kerkje van Opwierde
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Woonzorgcentrum in Opwierde

Het tweede nieuwe gebouw in de w!k Opwierde is 
een woonzorgcentrum. Het geeft huisvesting aan 
dementerende bejaarden, en biedt onderdak aan een 
fysioprakt!k en huurappartementen. 

Ook hier was Architectuurstudio HH uit Amsterdam 
verantwoordel!k voor het ontwerp.
Ir. Patrick Fransen: “De buitengevel met een hoogte-
accent als torentje op de kop van het gebouw werd 
uitgevoerd met Terca Roodpaars Bont Gesmoord 
en heeft nuances van gr!s over antraciet tot zwart. Op 
de binnenplaats werden accenten gelegd met Terca 
Oranje Rood. Zo werd een architecturale link gelegd 
naar de Brede School in de buurt en het 13e eeuwse 
kerkje van Opwierde. De ambachtel!ke stenen, ver-
werkt in hedendaags architectuur, herinneren aan het 
verleden. Dat past goed b! het woonzorgconcept en 
haar doelgroep. En in combinatie met de gladde witte 
aluminium panelen kr!gt het gebouw een heel eigen 
identiteit”.

Ir. Patrick Fransen, Architectenbureau HH, NL - Amsterdam

Terca Roodpaars Bont Gesmoord


