
Zwaagdijk-Oost heeft de ruimte in nieuw multifunctioneel centrum

Dorp trots op 'Over de Leek'
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ZWAAGDIJK-OOST - Vergeten
waren de vele jaren waarin
onzeker was of, wanneer en
waar Zwaagdijk-Oost een
multifunctioneel centrum
zou krijgen. De opening van
het gebouw 'Over de Leek'
werd gistermiddag geken-
merkt door trots.

Neem architect Barbara van Goe-
them. Amper drie maanden in
dienst van Zeeman Architecten
in Hoorn won ze in 2008 de prijs-
vraag voor het ontwerp van het
dorpshuis in Onderdijk. En dat
herhaalde ze in 2009 toen het
ging om de multifunctionele ac-
commodatie in Zwaagdijk-Oost.
Met sportzaal en ruimte voor de
St. Jozefschool, het dorpshuis,
Elan Kinderopvang en peuter-
speelzaal Duimelotje.

„Een fantastische uitdaging",
zei ze gisteren. Wat ze op de com-
puter ontwierp is vrijwel onver-
anderd uitgevoerd. Honderden
genodigden, onder wie ook oud-
burgemeester Floor Vletter van
Wervershoof en de nieuwe bur-
gemeester Frank Streng van Me-
demblik, die een plaquette ont-
hulde, keken binnen hun ogen
uit.

Licht
Het is op de plek van de oude Jo-
zefschool een bijzonder gemeen-
schapsgebouw geworden. Met
kenmerkende oranjerode bepla-
ting. Het oogt klein vanaf de
straat, door het schuin oplopen-
de groenbegroeide dak. Binnen
is het vooral ruim en licht. De Jo-
zefschool, met 125 kinderen, zit
met de onderbouw beneden en
de bovenbouw op de eerste ver-
dieping. Aan de kant waar het
zonlicht niet direct op schijnt. In

Leerlingen van de St. Jozefschool zongen met begeleiding van fanfare St. Caecilia.

moderne lokalen met elektroni-
sche schoolborden en een 'zelf-
denkende' luchtbehandeling. Ze
krijgen er al een paar weken les.
Schooldirecteur Piet Ligthart is
er heel tevreden mee. Hij ver-
wacht dat het buitenspeelterrein
met kunstgrasveld binnenkort
kan worden aangelegd. Dankzij
een gift van de familie Wiering is
achter de school een extra speel-

plek van 3000 m2 beschikbaar.
Directeur Hans Kröger van

woningstichting Het Grootslag
beloofde Ligthart gisteren een
bijdrage aan het kunstgrasveld.
De woningstichting heeft het
'unieke pand' laten bouwen en
het nu officieel overgedragen
aan de vier gebruikers. Voor het
beheer is een stichting in het le-
ven geroepen. Het Grootslag

zorgt ook voor een bord waarop
de naam van het centrum komt:
'Over de Leek'. Een naam die vol-
gens Gerard Korver, een van de
bedenkers, simpelweg weergeeft
dat scholieren en andere gebrui-
kers hier over de brug het oude
riviertje de (Kromme) Leek over-
steken. Zoals generaties van
scholieren op deze plek al deden.

Het gebouw is duurzaam uit-
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gevoerd, goed geïsoleerd en
voorzien van een installatie die
zonne-energie en aardwarmte
benut voor zowel verwarming
als koeling. „Daardoor is de ca-
paciteit waar je normaal twee
woonhuizen mee verwarmt vol-
doende voor dit hele gebouw",
zei directeur Jan Piet Konijn van
bouwer De Toekomst. Ook al
trots.


