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Het project bestaat uit twee deelprojecten: het bouwen van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie
(MFA) voor Gorredijk en het uitbreiden van Sport- en ontspanningscentrum (SOC) Kortezwaag. De MFA
wordt bij de Burgemeester Harmsma School (BHS) gebouwd. In de MFA komen sociale en culturele
activiteiten, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Bij SOC Kortezwaag komt alle sportvoorzieningen van
Gorredijk. Het project is een samenwerking tussen gemeente Opsterland, MFC De Skâns, OBS
FlambouTrimbeets, de Burgemeester Harmsma School en SOC Kortezwaag.

Samen voor Gorredijk!
Het afgelopen jaar zijn bovenstaande organisaties samen begonnen aan een reis. Een reis
waarvan de eindbestemming duidelijk is: een centrale plek voor Gorredijk op het gebied
van basis- en voortgezet onderwijs, cultuur en ontspanning waarmee we minimaal 30 jaar
vooruit kunnen. Al deze functies krijgen een plek in de nieuwe MFA van Gorredijk. Alle
binnen- en buitensport wordt geconcentreerd bij SOC Kortezwaag.
Deze plannen betekenen ook een afscheid van oude en vertrouwde plekken en gebouwen. Zo hebben
basisscholen Trimbeets en De Flambou het afgelopen jaar al afscheid genomen van hun oude gebouwen
en zo zal uiteindelijk MFC De Skâns ook overgaan naar haar nieuwe plek. Dat zijn geen gemakkelijke
momenten. Het zijn plekken met geschiedenis en emotie. Kinderen zijn daar groot geworden, herinneringen
zijn gemaakt, voorstellingen gegeven. Het zijn plekken in het hart van Gorredijk waar mensen al jaren
samen komen. Waar geluk en soms ook verdriet wordt gedeeld.
In de nieuwe MFA gaan we straks verder met het maken van herinneringen. Een nieuwe generatie groeit op
met net zo’n mooie, veilige plek, een uitvalsbasis, waar jong en oud terecht kan en waar altijd iets te doen
is: de huiskamer van Gorredijk. En we gaan dit samen doen. Want uiteindelijk zijn de mensen die in
Gorredijk leven, samen Gorredijk.
We maken een nieuwe plek om samen te komen, samen te leren, samen te recreëren, samen te vieren,
samen voor elkaar te zorgen, samen te werken en samen te delen. Want samen ben je meer: Samen voor
Gorredijk! Doet u met ons mee? Heeft u ideeën, vragen, zorgen, initiatieven of oplossingen? Neem dan
contact op met de projectleider, omgevingsmanager of laat een bericht achter op de Facebookpagina MFA
Gorredijk.

Contact met de projectleider
Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met projectleider Rinze
Bargerbos (links), telefoon (0512) 386 222 of e-mail rinze.bargerbos@opsterland.nl.

Contact met de omgevingsmanager
Voor de realisatie van dit project is participatie van inwoners en andere betrokkenen van groot
belang. Om dit in goede banen te leiden is er een omgevingsmanager aangesteld, Klaas de Winter
(rechts). Ook bij hem kunt u terecht met vragen en opmerkingen, telefoon (0512) 386 222 of email klaas.de.winter@opsterland.nl.

Bijeenkomst sportverenigingen over uitbreiding SOC
Kortezwaag
Op woensdagavond 25 januari 2017 was er in het clubhuis van rugbyvereniging De
Wrotters een overleg tussen de bestuurders van de sportverenigingen in Gorredijk, de
gemeente en de exploitant (beheerder/uitbater) van SOC Kortezwaag.
Met de sportverenigingen is gedeeld dat er momenteel een onderzoek loopt naar haalbaarheid van de extra
wensen, naast de geplande uitbreiding van de hal. Denk bijvoorbeeld aan een multifunctionele ruimte, te
gebruiken door de exploitant en sportverenigingen. Een belangrijk uitgangspunt voor zowel de gemeente
als de exploitant is uiteraard dat de exploitatie rendabel is: het moet uit kunnen. Gelukkig is er nog tijd: de
verbouwing van SOC Kortezwaag kan in veel kortere tijd gerealiseerd worden, maar moet tegelijk met de
MFA klaar zijn. Dit geeft wat extra tijd om goede keuzes en afwegingen te maken.
Communicatie was een ander belangrijk punt op de agenda. Er is met alle aanwezige sportverenigingen
gebrainstormd over wat en hoe er gecommuniceerd moet worden en wat ieders rol hierin is. Deze ideeën
worden uitgewerkt met de verenigingen, de gemeente en de exploitant. Tijdens deze avond kwam het
enthousiasme om samen wat moois te realiseren voor de toekomst van de sport in Gorredijk weer sterk
naar voren, mooi om te zien!

De architecten van het MFA: Wijbenga|Tromp
In november 2016 hebben de partners en de klankbordgroep MFA een architect
geselecteerd voor de MFA Gorredijk. Wijbenga|Tromp kwam tijdens de selectie als beste
naar voren. Op de foto ziet u van links naar rechts: Tineke Wijbenga (directeur), Albrecht
Wijbenga (directeur/architect) en Femke Brouwer (architect). Het bureau werkt vanuit de
opgave (waar willen we gezamenlijk naartoe), via het proces (hoe we het gaan doen), naar
uiteindelijk de realisatie. Zij doen dit vanuit de visie mens-gebied-gebouw.
Inmiddels heeft het architectenbureau nader kennisgemaakt met de verschillende partners, de BHS,

Comprix namens De Flambou/Trimbeets en MFC De Skâns. Er zijn afzonderlijke gesprekken geweest,
waarbij de motivatie en achterliggende gedachten nader zijn besproken. Dit heeft de architecten extra
inzicht gegeven. Ook is er gezamenlijk overleg geweest met alle partners, waarin een volgende stap is
gezet om de verschillende wensen zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Deze achtergrondinformatie is
voor de architect cruciaal; een goed begin is immers het halve werk! De resultaten van deze besprekingen
zijn toegevoegd aan de uitgangspunten voor het ontwerp. Wat er nu volgt is een opzet van de routing. Hoe
komt u per auto, fiets, bus of lopend straks naar het gebied, waar parkeert u uw auto of fiets en waar
komen de ingangen? Hierover zijn we nu met elkaar in gesprek. Dit valt dit onder de zogenaamde
‘stedenbouwkundige opzet’, oftewel het gebied.

Zodra deze fase klaar is, en het in grote lijnen duidelijk is waar de de hoofdopzet van de gebouwen, de
wegen, het groen en dergelijke een plek krijgen, maakt de architect een zogenaamd Voorontwerp. Hiervoor
is het erg belangrijk dat alle uitgangspunten voor het ontwerp goed integraal op elkaar zijn afgestemd en
dat we binnen de financiële kaders blijven. Dan begint de architect met het daadwerkelijke ontwerpen van
ruimtes en de vormgeving van het gebouw. Eigenlijk het meest visuele (en leuke) deel! Uiteraard houden
we u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief.
Houd ook de Facebookpagina MFA Gorredijk in de gaten voor nieuws.
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