
Nieuwsbrief 7 - oktober 2019
U heeft aangegeven graag betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het nieuwe

Ontmoetingsplein Germenzeel. We houden u met deze nieuwsbrief graag op de
hoogte. Dit Ontmoetingsplein wordt dé nieuwe plek in gebied Oost, waar u kunt
sporten, ontmoeten, meedoen aan activiteiten en waar u uw kinderen naartoe

brengt om zich te ontwikkelen.

Ontmoetingsplein Germenzeel maken we samen!



Fotograaf Frans Geenevasen vertelt
Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief voor een fotograaf die het leuk vindt om
het hele proces vast te leggen, heeft Frans Geenevasen gereageerd. Frans is
afgelopen week al aanwezig geweest bij de sloop van de eerste gebouwen. Ook
heeft hij een verslag geschreven van het slopen. Hier leest en ziet u het verslag
van Frans over de sloop van de gebouwen: 

Voorkant van school de Palster is compleet weg
Na ruim een week hebben de slopers (pardon: demontage-specialisten) het
tempo er flink in, de hele voorkant van De Palster is al afgevoerd. De machinist
zoekt zorgvuldig zijn weg door het schoolgebouw, zijn zware machine kan niet
zomaar de klaslokalen in rijden omdat de vloeren uit dunne betonplaten bestaan.
Daarom pakt hij vanaf de zijkant met zijn lange grijparm de buitenkant van het
gebouw helemaal weg, dan het dak met de staalconstructie, de tussenwanden en
tenslotte de vloeren eruit breken. Dat vloerpuin laat hij voorlopig liggen, kan hij met
zijn zware machine over heen rijden.

Even een lesje Aluminium Pui verwijderen en gesorteerd afvoeren:
De machinist gebruikt zijn grijper als een pincet om de complete raampartij eruit
te tillen, meestal zijn alle ruiten dan nog heel. De grijper schudt langzaam maar
trefzeker de pui door elkaar, de losse aluminium profielen vallen er dan uit en het
glas valt op de grond. Het aluminium en glas worden gescheiden afgevoerd. Al
het materiaal wordt met de grijper opgepakt, er komen nauwelijks mensenhanden
aan te pas.



De plafonds bestaan uit houtwolcementplaten, gespijkerd op spaanplaat. Die 2
stromen moeten worden gescheiden, ook daar werkt het tril-rammel systeem
voldoende, soms springt de collega van de machinist met een klauwhamer in,
gezamenlijk sorteren de machinist met zijn collega de platen tot grote stapels die
apart worden afgevoerd.

Op een rustig en veilig moment dwaal ik door de verlaten klaslokalen, de
leerlingen hebben de school achtergelaten met een laatste groet, meestal aan de
“juffen”, gezien de warme teksten hebben de koters het naar hun zin op school….

Tot de volgende week!!

Ontmoetingsplein Germenzeel
Frans Geenevasen

Planning

16 september 2019: sloop
schoolgebouwen
Februari 2020: start bouw 
Eind 2020: gereed
Begin 2021: sloop sportzalen en
Kom In
Eind 2020 begin 2021: start
inrichting ruimte om gebouwen
heen
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