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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
Bijna driekwart van de scholen gesloopt
"Oei, wat gaat het nu snel! Van school De Palster is al niets meer over dan het
puin van de vloer. Camelot is totaal onherkenbaar en wacht gelaten op de
hongerige grijper van de machinist.

Maar hoe krijg je nu zo’n enorm groot dak in de container? De stalen dakspanten
en dakplaten zijn vele malen groter dan de containers waarin ze worden
afgevoerd. Vergelijk het maar met spaghetti eten; als kind heb ik ook zo
geworsteld om die grote hoop slierten in je mond te krijgen zonder alles langs je
bord en op de grond te laten vallen... 

...Onze machinist heeft daar een aparte spaghetti-lepel voor: zijn
grijper. Behoedzaam trekt hij de lange stalen spanten uit de school, de staanders
drukt hij om naar beneden zodat de dakbedekking omlaag valt. Dan het dakleer
eraf trekken met zijn grijper en in hapklare brokken scheuren en in de container
dumpen. Het plastic en de isolatie gaan apart in een andere container.

Ondertussen ligt er een enorme spaghetti-berg stalen spanten op de grond, met
daarop nog de stalen dakplaten genageld.De machinist grijpt de dakplaten aan
de buitenrand vast, trekt ze los van de spanten. Maar die dakplaten zijn veel te
lang en passen niet in de container, dus er volgt een lesje opvouwen voor
gevorderden. De platen worden 3-4 keer opgevouwen, geplet en in de container
aangestampt.



De dakspanten en staanders wacht hetzelfde lot, als een jonge hond met zijn
speelgoed grijpt de machinist de lange spanten, schudt ze woest los en vouwt ze
op. De grote zware staande spanten pakt hij aan met de methode van
vastpakken, steeds weer omdraaien of buigen tot ze los scheuren van de fundatie.
Dan alles op een hoop leggen, klaar voor de afvoer naar de oud ijzer boer voor
recycling.

Het einde van de sloop nadert, maar de vloeren moeten er nog uit, dat geeft veel
puin om af te voeren. Tot de volgende keer!"

Ontmoetingsplein Germenzeel
Frans Geenevasen 9-10-2019

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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