
Nieuwsbrief 9 - 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!

Bijzonder verslag van Frans dit keer!
We waren nog bezig met het verwerken van de teksten en foto’s van Frans, toen
het bericht over de brand binnenkwam. Ook hier heeft hij een verslag van
gemaakt. En daarnaast heeft hij foto’s van hoe het terrein er nu bij ligt. Bij deze
dus weer het verslag van fotograaf Frans!



Deel 4: 14 oktober 2019
We slopen nu van achteren naar voren!
Als je nu het sloopterrein op loopt schiet het ogenschijnlijk niet zo hard op, maar
schijn bedriegt. De machinist met zijn collega zijn nu de achterkant van het
gebouw aan het wegvreten. Toch gaat het ook wat langzamer, de collega van de
machinist legt het mij uit: 

“Dit is het oudste gedeelte van het complex. De daken bijvoorbeeld, bestaan uit
de oorspronkelijke dakplaten van houtwol cement, daarop dakleer. Bij renovatie is
daar later een nieuwe isolatielaag opgebracht en opnieuw dakleer, daartussen
scheidingslagen met damp remmend materiaal. Eigenlijk 2 complete dak
pakketten op elkaar geplakt.”

De machinist verandert zijn werkmethode, hij ziet zijn kraan als het middelpunt van
een kookeiland. Maar hij stopt de ingrediënten niet in de pan, nee hij grijpt een
bek vol dak materiaal uit het gebouw, deponeert dat goed in het zicht op de grond
en met zijn grijper trekt hij het hele pakket uit elkaar, daarna gaan alle ingrediënten
in de diverse bakken of op een aparte hoop. Al met al is het intensief werk waar
zeker ook de nodige handarbeid aan te pas komt.



Een aparte hoop wordt gemaakt van lange houten balken, kennelijk voor een
speciaal doel. En dat is er: deze houten balken vol met spijkers, leidingen, etc.
gaan naar een zorgboerderij. Daar worden ze voor de dagbesteding gebruikt. De
bewoners maken de balken zorgvuldig kaal, alle spijkers enzovoort gaan eraf.
Daarna worden de balken op lengte gezaagd en op dikte geschaafd. De mooiste
balken worden verkocht als nieuw bouwmateriaal, de rest wordt op maat gezaagd
tot kachelhout. Zo wordt alles tot op de laatste splinter gebruikt en zijn de
bewoners van de zorgboerderij blij met de nuttige bezigheden.

Tot de volgende keer!

Deel 5: 16 oktober 2019
De volgende keer bleek helaas sneller dan door Frans voorzien. Ook hierbij zijn
verslag na de brand.

De school  staat in brand!
In de nacht van 15 op 16 oktober gebeurt er iets verschrikkelijks. De school staat
in lichterlaaie, de oudste panden achterin branden als een lier. De brandweer



komt met moeite bij de brand door het hekwerk aan stukken te knippen, maar
staat voor een hopeloze taak… Alle schoollokalen zijn met elkaar verbonden en
door de dikke dak pakketten  is de brand zo hevig dat de brandweer moeite heeft
om de brand onder controle te krijgen en te voorkomen dat alle lokalen tot aan de
grond afbranden .

De machinist en Dirk van de Brand vertellen verder: “De brandweer riep onze hulp
in om een brandgang te maken. De machinist werd uit zijn bed gebeld en met de
kraan (die stond gelukkig tegen het hek geparkeerd, ver weg van de brandhaard)
maakt hij een brandgang door de panden heen zodat er een scheiding kwam
tussen de brandende panden  en de andere panden. Verder haalde de machinist
op verzoek van de brandweer de brandende lokalen uit elkaar met zijn ware
grijper en daarna konden zij de restanten blussen. Tot diep in de nacht, het was
bijna 05.00 uur, was de machinist met de brandweer bezig om de restanten in
elkaar te drukken en te blussen.”

De volgende ochtend is bij daglicht pas goed zichtbaar dat het nu letterlijk een
puinhoop is. De verbrande schoollokalen liggen in brokstukken op de grond, alles
is verbrand en daardoor zijn veel materialen zoals bitumineuze dakbedekking en
isolatiematerialen versmolten met puin en hout. Nu  heeft het woord scheiden van
afval een heel andere dimensie gekregen. Hoe ga je deze puinhoop van verbrand
en gesmolten afval te lijf? 

Daarover een volgende keer meer.

En zo ligt het er nu bij! De komende tijd wordt de ondergrond nog aangepakt.
Restanten beton, rioleringsbuizen bijvoorbeeld, worden uitgegraven en de grond
wordt gezeefd. Binnenkort meer van Frans!

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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