
Esdal College • Emmen

De nieuwbouw omvat in 
totaal circa 3.890 m2 bvo.
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Hesco Bouw realiseert   
Esdal College Emmen   
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Op de plek waar vroeger Theater de Muzeval stond, heeft Hesco Bouw in opdracht van de stichting Esdal College 
een compleet nieuwe school gebouwd, midden in Emmen. De school maakt onderdeel uit van een campus 
waar meerdere scholen bij zijn betrokken. Een leuk detail: Ook in de nieuwe school is weer een klein theater 
gerealiseerd, met 114 zitplaatsen.

Anton Brinkman, hoofd productie bij 
Hesco Bouw, kijkt tevreden terug op 
deze opdracht. Hij vertelt: “We doen heel 
veel scholen. Daar zijn we bekend mee 
geworden. De opdracht werd gegeven in 
juni 2019, en de bouw startte in 
september 2019. Begin december 2020 
hebben we de opdracht voltooid. In de 
kerstvakantie wordt de school ingericht, 
zodat de leerlingen meteen aan het 
begin van 2021 de school kunnen 
betrekken.”

Eén grote vrije ruimte
Het was een uitdaging om de enorme 
theatervloer op de eerste verdieping zó 
te maken dat er in de onderliggende 
praktijkkeuken geen kolommen zouden 

In de kerstvakantie wordt de school ingericht, zodat de 

leerlingen aan het begin van 2021 kunnen beginnen
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hoeven komen te staan. “En dat is ook 
gelukt. De leerlingen hebben nu één 
grote vrije ruimte in de praktijkkeuken, 
en dat werkt voor hen veel prettiger. We 
hebben dat kunnen realiseren doordat 
we de overspanning van de verdiepings-
vloer met twee zware stalen liggers 
van 16 meter lang, elk 800 mm hoog, 
hebben kunnen borgen. Dat was voor 
ons echt een ingewikkelde klus, die we 
mooi geklaard hebben. Bovendien is alle 
techniek onzichtbaar in het ontwerp 
weggewerkt.” 

Het Vakcollege
Emmen is de locatie waar Het 
Vakcollege is gevestigd. Daar wordt 
beroepsgericht vmbo aangeboden, in de 

profielen Dienstverlening en Producten 
(D&P), Horeca, Bakkerij en Recreatie 
(HBR) en Mobiliteit & Transport (M&T). 
De school beschikt over locaties in 
Emmen, Borger, Klazienaveen en 
Oosterhesselen. Het complete 
onderwijsaanbod van het Esdal College 
bestaat uit vmbo, mavo, havo, atheneum 
en gymnasium. De nieuwbouw omvat 
circa 3.890 m2 bvo.

Een ervaren en duurzame bouwer
Hesco Bouw is een ervaren en duurzame bouwer uit Stadskanaal. Hesco Bouw is actief voor de overheid met sport- 
en onderwijsgebouwen en kindercentra, het midden- en kleinbedrijf, zorginstanties en voor corporaties. Daarnaast 
is Hesco Bouw een vooraanstaande speler in de woningbouw, bijvoorbeeld in nieuwbouw van appartementen, villa’s, 
rij- en hoekwoningen. Het bedrijf is ook actief in het aardbevingsschadeherstel en het heeft een eigen 
onderhoudsafdeling en calamiteitendienst. Hesco Bouw bouwt regionaal en lokaal en slim met BIM en werkt volgens 
de gecertificeerde ISO 9001/14001 en VCA systemen.
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Tijdens de bouw mocht de 
naastgelegen school niet 
worden gehinderd.

Bezoekers kunnen zich melden 
bij de splinternieuwe receptie.
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Alle richtingen, waaronder vmbo 
Mobiliteit & Transport, hebben 
splinternieuwe voorzieningen gekregen.

WWW.TASCHESTAALBOUW.NL Tel. 0546 - 44 90 10
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Lastige klus in Emmen  
geklaard
 

Midden in Emmen, op de plek waar tot voor kort 
Theater Muzeval stond, wordt in opdracht van Hesco 
Bouw het Esdal College gebouwd. Een lastige klus 
voor grond-, riool- en straatwerkspecialist Gebr. 
Lambers uit Emmen, want de naastgelegen school 
mocht niet gehinderd worden tijdens het werk.

“Maar het is gelukt”, zegt Ronald Gooijer, die samen 
met zijn vrouw Monique Gooijer-Lambers de derde 
generatie is die dit familiebedrijf uit 1962 leidt. “We 
hebben alles op tijd kunnen opleveren.”

Extra eisen
Met zes man heeft Gooijer tweeënhalve maand lang 
de buitenriolering aangelegd en daarna de 
bestrating rondom het gebouw gelegd. “Zo’n 
zesduizend m2. We hebben daarvoor de gebakken 
dikformaten kunnen hergebruiken. Extra uitdaging 
was om de fietsenstalling van de 
naastgelegen school in twee fasen af te breken en te 
vernieuwen, zonder al te veel overlast voor de 
schoolkinderen. Maar ook dat is gelukt.”
 

Installaties op maat
 

Pranger-Rosier heeft voor het Esdal College in Emmen 
het installatiewerk verzorgd. Bijzonderheid hierbij 
was dat er zowel een grootkeuken als een 
autowerkplaats, een theaterzaal en practica lokalen 
waren, die elk hun specifieke installaties nodig 
hadden. 

De inrichting voor licht en geluid van de theaterzaal 
is rechtstreeks geleverd door een leverancier van de 
school. Pranger-Rosier heeft er met zes monteurs aan 
gewerkt in de periode februari 2020 tot en met 
november 2020. Daarnaast is zijn er ook 
gemiddeld zes monteurs van onderaannemers
 werkzaam geweest vanaf het moment dat het 
gebouw wind- en waterdicht was.

Scholing
Pranger-Rosier bestaat uit drie divisies: Utiliteit 
(gebouwgebonden installaties, elektrotechnisch en 
werktuigkundig), Woningbouw en Service. Het bedrijf 
schoolt de medewerkers door vaktechnische 
opleidingen en monteursdagen aan te bieden. Tevens 
is Pranger-Rosier mede initiatiefnemer van Takomst 
yn Tûke Technyk. Hier worden zij-instromers in acht 
weken geschoold op het gebied van basis 
W-Installatietechniek en basis Elektrotechniek.
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Opdrachtgever
Gemeente Emmen

Scholengemeenschap / Stichting Esdal 
College, Emmen

Bouwmanagement
ICS Adviseurs BV, Zwolle

Architect
De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT), 
Tilburg

Installatietechnisch adviseur
Sijperda-Hardy Adviesbureau, IJlst

Constructeur
Lievense Ingenieursbureau, Eindhoven

Hoofdaannemer
Hesco Bouw, Stadskanaal

Installateur
Pranger-Rosier Installaties BV, Dokkum

Infra
Gebr. Lambers BV, Emmen

Staalconstructie
Tasche Staalbouw, Albergen

Bouwprogramma
Bouwen school t.b.v. het Esdal 
College op voormalige locatie theater 
De Muzeval 

Bouwperiode
Oktober 2019 - november 2020

Bruto vloeroppervlakte
3.900 m2

In de praktijkkeuken staan geen 
kolommen waardoor er sprake is van 
één grote vrije ruimte.

De school beschikt over een klein 
theater met 114 zitplaatsen.
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