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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
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: 

School De Palster wordt gedemonteerd 
Nadat Belas Asbestverwijdering BV De Palster asbestvrij had gemaakt begon
V.d. Brand &  v. Oort BV  op donderdag 19 september aan de sloop van school
De Palster.

Je zou verwachten dat er een enorme ploeg mensen op zou duiken en met een
grote bulldozer de school plat zouden drukken en daarna die enorme puinzooi zou
afvoeren. Maar ja…dat is niet meer van deze tijd en veel te belastend voor het
milieu, bovendien wordt het een enorme kostenpost als al die “puinzooi” als
gemengd huisvuil tegen hoge tarieven moet worden afgevoerd. Bovendien zijn
veel materalen, mits goed gesorteerd, uitstekend te gebruiken bij de productie
van nieuw bouw materiaal

Daarom stuurt V.d. Brand & v. Oort een enorme ploeg van (haha) 2 mensen , maar
met verstand van zaken en goed materiaal.  De machinist met een grote
grijperkraan op rupsbanden en de chauffeur met diverse laadbakken op zijn
vrachtauto. Dat team is goed op elkaar ingespeeld.



De machinist overziet zijn slagveld en kiest het juiste gereedschap: een grote
grijper die aan een uiterst beweeglijke arm wordt gemonteerd. De chauffeur
parkeert achteloos achteruit rijdend een enorme laadbak strak tegen de school ;
als eerste wordt er ruimte om te werken gemaakt. Flinke struiken worden
opgepakt alsof het snijbloemen zijn en voorzichtig in de bak gelegd, maar ja .. er
moet zo veel mogelijk in, dus flink aanstampen.

Daarna is er genoeg werkruimte voor het echte werk , het schoolgebouw
demonteren. Uiterst voorzichtig stuurt de machinist zijn grote grijper naar de
dakrand en trekt heel voorzichtig de daktrim los, die gaat apart bij het aluminium.
Dan het dakleer een beetje optillen en omslaan, de houten panelen daaronder
worden van de pui afgetrokken en vervolgens de staalconstructie daaronder. Alles
apart in de laadbakken , er staan er genoeg voor o.a. hout, lichte metalen, zwaar
ijzer, restafval, dakplaten, glas en puin apart op een hoop.

En zo werkt de machinist met zijn hongerige grijper zich door het eerste lokaal.
Een spouwmuur wordt vanaf de binnenkant aangepakt. Met de grijper de
binnenmuur naar binnen laten vallen, dan de glaswolisolatie  ertussen uit en dan
de buitenmuur in grote brokken bij het puin. De chauffeur hoeft er als hulp bijna
niet aan te pas te komen, de machinist hanteert zijn grijper zoals een  chirurg zijn
scalpel: met vaste hand uiterst behoedzaam iets los trekken terwijl je weet dat één
tikkie te ver de grijper in een meedogenloze sloophamer verandert en er toch een
”puinzooi” van maakt.

Er is ruime belangstelling in de buurt, genoeg kijkers , maar hier staan de beste
stuurlui niet aan wal. Nee die zitten in de grijperkraan en de vrachtauto, hulde aan
dit demontageteam.

Een week verder en u zult zien dat dit demontageteam in enkele dagen het
aanzicht van school De Palster letterlijk met de grond gelijk maakt.

Ontmoetingsplein Germenzeel
Frans Geenevasen  20-09-2019

Vernielingen
We hebben begrepen dat afgelopen weekend onder andere ruiten zijn ingegooid
in de te slopen gebouwen. Ziet u s' avonds of in het weekend zoiets gebeuren in
de omgeving van of aan de gebouwen? Meldt dit dan alstublieft bij de politie. We
zorgen ervoor dat de gebouwen zo snel mogelijk gesloopt worden, zodat de
aantrekkingskracht van een leeg gebouw wegvalt ;-) 

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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