
van functies bleek 
sleutel tot succes

Aan de rand van het Asser Bos is het Milieu Educatief 

Centrum van de Drentse hoofdstad gebouwd. Het ontwerp 

van 24H-architecture, gerealiseerd door Jansman Bouw, 

herbergt milieuclubs en een wijkpost van de groenvoorziening: 

een merkwaardige combinatie die opmerkelijk genoeg juist 

heel succesvol uitpakt voor het duurzaamheidsconcept. 

‘Het was een politieke keuze, een Milieu 
Educatief Centrum en een wijkpost van 
gemeentewerken onder één dak’, zegt 
Maartje Lammers, destijds samen met Boris 
Zeisser architect namens 24H-architecture 
en nu eigenaar van EARTHbound coaching 
& architecture. ‘De meeste partijen zagen 
dat als een vreemde en onwenselijke situatie. 
Maar wij hebben er juist de sleutel in 
gevonden om duurzaamheid aanschouwelijk 
te maken. Het plantsoenbeheer trekt erop 
uit om het bos te onderhouden, het snoeiafval 
wordt versnipperd en verbrand in een 
houtkachel die het gebouw verwarmt. Een 
vrij letterlijke vertaling van “afval is voedsel”’. 

Uit de grond
24H-architecture deed in 2009 mee met een 
tender van de gemeente Assen, samen met 
ingenieursbureau DGMR, bouwadviesbureau 
ABT en AMIC consultancy, waarmee het 

Vreemde 
combinatie 
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‘Optimaal gebruik 
van elementen 

wind, zon en bodem ’

- Jean Frantzen

architectenteam eerder succesvol had samengewerkt bij het ontwerp 
van het Rijkswaterstaatkantoor in Assen. ‘We zijn als team samen 
op locatiebezoek geweest om te bepalen: wat is hier nu? Welke 
mogelijkheden biedt deze plek?’ Daaruit kwam met name naar 
voren dat aan de rand van het Asser Bos een groot beeldbepalend 
gebouw niet passend zou zijn. ‘We wilden het gebouw min of meer 
onder de grond stoppen, of eigenlijk: optillen alsof het uit de grond 
komt. Dat was in vergelijking met andere inschrijvers een vrij 
extreem idee, maar kennelijk hebben we het overtuigend gebracht’, 
zegt Maartje Lammers, zelf geboren en getogen in Assen: ‘Het is 
het landschap van mijn jeugd, ik ben heel trots dat ik daar zoiets 
heb mogen neerzetten, dat ik iets mag bijdragen aan het publieke 
debat over duurzaamheid.’
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Termietenheuvel
De gemeente Assen wilde graag dat de duurzaam-
heidsmaatregelen in het MEC duidelijk zichtbaar 
zouden zijn, zodat bijvoorbeeld schoolklassen er 
aanschouwelijk onderwijs konden krijgen. Jean 
Frantzen van DGMR uit Drachten besloot dit vooral 
in het bouwfysische aspect te zoeken. ‘We wilden 
optimaal gebruik maken van de elementen wind, zon 
en bodem. Dus zouden we het gebouw deels ingraven: 
de aarde als isolatiedeken tegen warmte in de zomer 
en kou in de winter. Het gras- en sedumdak dient 
bovendien als een regenbuffer. En we wilden een 
ventilatietoren die voor natuurlijke trek zorgt: die zou 
tevens als uitkijkpunt kunnen dienen. En ten slotte 
wilden we verse lucht aanzuigen via buizen in de 
bodem op één meter diepte, waar het altijd tien graden 
is: lekker koele lucht in de zomer, al wat voorverwarmde 
lucht in de winter.’ Dit ontwerp maakt gebruik van 
de uitgangspunten van een termietenheuvel. 

‘Een vrij letterlijke 
vertaling van 

“afval is voedsel” ’

- Maartje Lammers
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Frantzen: ‘Helaas zijn veel van deze low-tech-
oplossingen door bezuinigingen niet of niet volledig 
doorgevoerd. Er is bijvoorbeeld uiteindelijk een 
conventionele luchtbehandelingsinstallatie 
opgehangen en op de ventilatietoren is een klep 
gezet die maar af en toe open gaat.’ In plaats van de 
grondbuisventilatie wordt er gebruik gemaakt van 
een bron waarmee het gebouw gekoeld wordt. Het 
gebouw profiteert nog wel optimaal van de zon: ‘De 
gevel is georiënteerd op het oosten, zodat het gebouw 
als de zon opkomt kan opwarmen, maar juist niet 
meer heet wordt als de zon op zijn hoogst staat.’ 

Bouwteam
Voor Gerrold Hulsman van Jansman Bouw was de 
bouw van het Duurzaamheidscentrum een bijzonder 
project. ‘Het begon vrij traditioneel: bij een 
aanbesteding als goedkoopste uit de bus gekomen, 
daarna op basis van bestek en tekeningen aan de 
slag. Maar omdat de gemeente een bezuinigingsronde 
wilde doorvoeren, kreeg het al snel een 
bouwteamkarakter. We hadden met de architect en 
de opdrachtgever vrij vlot de juiste klik, zodat we 
gewoon samen om tafel konden gaan om naar de 
beste oplossingen te zoeken en als een sneltrein dóór 
konden met de engineering tot de daadwerkelijke 
uitvoering. Maartje Lammers vanuit esthetisch 
oogpunt, wij vanuit onze kennis van verschillende 
materialen en ervaring om het gebouw op goede 
wijze te realiseren. We kunnen dan ook stellen, dat 
dit bouwproces naar volle tevredenheid is verlopen. 
Het leek bijna wel design en build.’
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Opdrachtgever & gebruiker : Gemeente Assen, Assen

BOUWTEAMLEDEN
Architect : 24H Architecture, Rotterdam
Constructeur : Abt, Velp
Installatie - & 

bouwfysica adviseur : DGMR, Drachten
Aannemer : Jansman bouw, Luttenberg
E & W installaties : Breman Installatiegroep, Meppel

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
Cementdekvloeren : Habovo Afbouw, Ijsselmuiden 
Trappen/ trappen zonnetoren : Krepla Trappen, Ommen
Akoestisch plafond : Warmteplan, Brummen

MILIEU EDUCATIEF CENTRUM, ASSEN
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‘Het leek bijna wel 
design en build’

- Gerrold Hulsman

Na 15 jaar intensieve samenwerking 
binnen hun architectenbureau 
24H-architecture, hebben Maartje 
Lammers en Boris Zeisser besloten ieder 
met een eigen bureau verder te gaan. Boris 
Zeisser zet zijn werkzaamheden voort 
binnen Natrufied-architecture, een 
samensmelting van de woorden Nature 
en Petrified. Maartje Lammers zet haar 
bureau voort in EARTHbound coaching 
& architecture.

Hout
Het Duurzaamheidscentrum bestaat voor 95 procent uit 
hout. ‘En voor de rest is een paar binnenwanden 
uitgevoerd als kalkzandsteen lijmwerk. Een minder-
heidsdeel van de buitenwand betreft een betonwand, 
voor het overige deel is het hout met glas. En de begane-
grondvloer is een gewone, mooie, glad afgewerkte 
betonvloer’, legt Hulsman uit. Hij is trots op meerdere 
onderdelen: procesmatig op hoe eenieder het beleefd 
heeft, en praktisch o.a. op de dragende houtconstructie. 
‘Die heeft houten spanten in de vorm van een boom: ze 
beginnen als een stam en verdelen zich naar links en 
rechts. Die “takken” dragen het dak.’ Lammers vult aan: 
‘Het is in feite een supercompact gebouw, heel erg ingebed 
in het landschap. Aan de boskant heeft het zijn “openbare 
gezicht”, functioneert het ook als het horecagebouw van 
de kinderboerderij ernaast. Vanaf deze kant bereik je de 
publieksruimtes en de kantoren van de milieu- en 
educatieorganisaties. Aan de andere kant is het duidelijk 
een wijkpost van groenbeheer, gewoon een stalling 
eigenlijk. En zijgevels zijn er niet: daar grazen schapen, 
die kunnen er overheen lopen: dat deel is gewoon 
onderdeel van het landschap.’
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