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Op luttele kilometers afstand razen dagelijks tienduizenden auto’s voorbij en 

varen er honderden binnenvaartschepen. Maar wie kijkt er om naar Noordeloos, 

dorp tussen de A27 en de Waal? Zelfs de eigen gemeente, Giessenlanden, trok 

er zijn handen vanaf. Dus namen de bewoners het heft in eigen handen. Met het 

Noorderhuis als wonderschoon resultaat.

D O R P  O RG A N I S E E RT 
H A A R  E I G E N  H U I S
M u lt i f u n c t i o n el e  acco MM o dat i e ,  n o o R d elo oS

De gevels van het Noorderhuis zijn be-

kleed met Siberisch lariks WaxedWood 

geveldelen in drie breedtes.
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Een trots klein dorp is Noordeloos, gelegen in waterrijk 

gebied aan weerszijden van het stroompje De Noorde-

loos, dat verderop overgaat in het riviertje De Giessen, 

waar gemeente Giessenlanden naar genoemd is. Er is een 

oude dorpskern, die al sinds 1293 in de annalen gesigna-

leerd wordt. Er moet een kasteel gestaan hebben, om-

ringd door boerenbedrijven en kleine neringdoenden. 

Het kasteel is verdwenen, de mensen leefden er hun leven 

voort. En volop. Met een basisschool-met-de-bijbel, 

sportverenigingen, een bibliotheek en culturele vereni-

gingen en tal van andere activiteiten. Die speelden zich af 

in een buurthuis, een schoolgebouw en een oude gym-

zaal, alles allang aan renovatie toe. Dus toen de (inmiddels 

voormalige) gemeente Giessenlanden aankondigde dat 

wegens voortgaande bezuinigingsinzichten er van ge-

meentewege geen geld meer zou zijn voor onderhoud, 

beheer en bezetting van deze voorzieningen, besloten de 

bewoners dat het tijd was om zélf het heft ter hand te ne-

men. Bij de gemeente werd een fors bedrag voor nieuw-

bouw van een multifunctionele accommodatie gevraagd 

en verkregen, op voorwaarde dat de dorpsbewoners het 

daarna zélf uit zouden zoeken.

Vergroeid met agrarische omgeving En nu staat 

het daar, aan de rand van het dorp, met vrij uitzicht op de 

weilanden. Als een opening naar de buitengebieden en 

tegelijk als een bescherming daartegen, open naar de ge-

meenschap en veilig uitkijkend over de velden: het Noor-

derhuis. Architect André van der Slik, werkzaam bij het 

architectenbureau De Zwarte Hond, is verantwoordelijk 

voor het ontwerp. ‘We zochten naar een vorm die aansluit 

bij de agrarische, stoere omgeving,’ vertelt hij. ‘Tegelijk 

hadden we te maken met een lastig, min of meer trapezi-

umachtig bouwplot. Vooral het volume van de sporthal 

was een grote uitdaging. Die moet hoog en ruim zijn voor 

alle sporten die er plaats gaan vinden. Maar voor je het 

weet heb je dan zo’n rechthoekig groot volume dat uit de 

toon valt bij de rest van het gebouw.’

Energieneutraal Dat het Noorderhuis zoveel mogelijk 

in hout moest worden uitgevoerd stond voor Van der Slik 

meteen vast. ‘Het past bij deze omgeving, dat is één. Een 

best groot gebouw als dit, in baksteen of beton zou mis-

staan. Maar bovendien zijn zowel de opdrachtgevers als 

wij van De Zwarte Hond sterk voor een zo hoog mogelij-

ke duurzaamheid en zo min mogelijke milieubelasting.’ 

Het Noorderhuis is dan ook energieneutraal. Een warmte-

pomp, waarvoor overal op het terrein bronnen zijn gesla-

gen, zorgt voor de verwarming en koeling van het ge-

bouw. 540 vierkante meter aan zonnepanelen moeten 

voor de benodigde elektrische energie zorgen en een 

EPC-waarde van 0. Van der Slik: ‘Vooral met het oog op 
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Begane grond
0 1 5 10

Plattegronden begane grond en verdieping. 1. Entree. 2. Huiskamer. 3. Service-

punt. 4. Kantoor schoolleiding. 5. Talentlokaal. 6. Groepsruimte. 7. Personeelska-

mer. 8. Slaapruimte. 9. Pantry. 10. Speellokaal. 11. Multifunctionele ruimte. 12. 

Afscheidsruimte. 13. Gymzaal. 14. Keuken. 15. Bibliotheek / Mediatheek. 16. 

Spreekkamer. 17. Kleedruimte. 18. Berging. 19. Techniek.

Drie ‘huizen’ zijn in het gebouw in elkaar geschoven, v.l.n.r. de ba-

sisschool/kinderopvang, een multifunctioneel gemeenschapshuis en 

een sportaccommodatie. In het midden de hoofdentree met overstek.

Entreegevel van de kinderopvang en de basisschool. De personeelskamer op de 

hoek heeft een glazen pui en een vide.

Het hoekkantoor van de schoolleiding heeft een glazen pui en een vide. Vanaf 

het venster op de verdieping loopt een lange zichtlijn naar het venster boven de 

schoolentree.
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de basisschool hebben we ook sterk gelet op de luchtver-

versing met de wtw-installatie. Die is zo uitgevoerd dat hij 

meer dan voldoende frisse lucht in het gebouw brengt. 

De school valt nu in ‘frisse scholen’ klasse B. Heel goed 

dus. Het feit dat we van zoveel natuurlijke bouwmateria-

len gebruik maken draagt natuurlijk ook bij aan een ge-

zond leefklimaat.’

Drie huizen in één Het ontwerp van De Zwarte Hond 

ging uit van de drie ‘huizen’ die in het gebouw verenigd 

moesten worden: een sportaccommodatie, een gemeen-

schapshuis met bibliotheek, oefenruimten en opvoerings-

ruimten en de basisschool met kinderopvang. ‘We hebben 

ze dat kenmerk van een huis, compleet met puntdak, ge-

geven, en die drie huizen als het ware in elkaar gescho-

ven.’ De volumes van het gebouw lopen inderdaad op al-

lerlei manieren in elkaar over. Door met twee lagen te 

werken valt het volume van de sporthal helemaal niet op, 

kleedkamers en douches zijn op de verdieping naast de 

sportzaal. Dakkapellen en inventief geplaatste vensters 

zorgen voor een vloed van natuurlijk licht en vanaf heel 

veel verschillende posities uitzicht over de landerijen aan 

de ene kant en het dorp aan de andere kant. Van der Slik: 

‘Eigenlijk was bouwkundig nog de lastigste opgave om de 

leidingen, zeker die van de luchtverversing met een heel 

grote doorsnede, allemaal goed weg te werken onder het 

dak, vooral op de plek waar de daken op de laagste plaat-

sen met elkaar een knik vormen. Daar kwam veel engi-

neering aan te pas.’

HSB-gevels Als basis voor de constructie koos De 

Zwarte hond samen met de engineers van Pieters Bouw-

techniek voor een stalen raamconstructie en betonnen 

vloeren, ook op de verdieping. ‘Ik heb nog wel gevraagd 

of dit ook in hout te realiseren zou zijn, maar volgens de 

constructeur zouden we dan met veel te massieve con-

structies moeten werken.’ 

De gevel is opgebouwd uit HSB-wanden, metselwerk in-

clusief folie en eerste spijkerregels van 22x50 mm. Het 

verticale en horizontale regelwerk is vervaardigd van ver-

duurzaamd vuren, zichtzijde zwart. De horizontale regels 

zijn schuin naar buiten afwaterend. De zwarte kleur 

maakt het regelwerk  onzichtbaar. Het dubbele regelwerk 

zorgt voor een goede vochtcirculatie, doordat de lucht vrij 

kan bewegen. Dit komt de kwaliteit van het hout ten goe-

de voor een langere levensduur. 
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Siberisch lariks gevelbekleding De gevels zijn be-

kleed met WaxedWood van Foreco, een water- en vuilaf-

stotende, voorbehandelde Siberische lariks. Hans van den 

Heuvel is lid van het bestuur van het Noorderhuis, en toe-

vallig ook werkzaam bij Foreco Houtconstructies, dat in 

Noordeloos gevestigd is. ‘Nee, met de keuze voor de le-

verancier heb ik me niet bemoeid’ glimlacht hij. ‘Op het 

vurenhouten regelwerk schieten we de latten met een 

tussenuimte van 7 mm verticaal vast met speciale nagels. 

De latten zijn op maat gezaagd en aangebracht met stuik-

naden in wildverband. Aan de kopse kanten zijn de latten 

behandeld. Door de beluchting rondom zal houtrot niet 

voorkomen.’ 

Drie breedtes De gevelbekleding werd, op verzoek 

van De Zwarte hond, in drie horizontale rijen boven el-

kaar aangebracht in drie breedtes: 68 mm (252 m2),  

95 mm (416 m2) en 145 mm (487 m2). Van der Slik: ‘Je kunt 

ook ervoor kiezen om zo’n gevel in een verspringend pa-

troon te laten bekleden. Maar zeker omdat we hier voor 

behandeld Siberisch lariks gekozen hebben, dat er eerst 

groenig uitziet en daarna al snel in verschillende stappen 

gaat vergrijzen, kozen we voor een rustig beeld. Ook al 

omdat het best een groot gebouw is, eigenlijk. Het gevel-

beeld wordt nu in toom gehouden door die horizontale 

lijnen.’ 

Interieurbetimmering De openheid en ruimtelijkheid 

van het gebouw zijn opvallend: er is een ruime ontvangst-

hal met een multiplex balie, die enerzijds uitgeeft op de 

sporthal, waar de geluiddemping op manshoogte ook al 

met geperforeerd multiplex gerealiseerd is. Zelfs onder 

de sportvloer, van de op een na hoogste sportklasse-kwa-

liteit, ligt houten plaatmateriaal voor vering en demping. 

De vloer is, in afgedekte vorm, uitstekend geschikt om 

publiek te dragen bij concerten of feesten.

Loop je voorbij de balie dan opent zich een met houten 

wanden omklede, ruime en toch intieme houten tribune, 

die meerdere functies heeft. De tribune dient als leeszaal 

voor de bibliotheek op de verdieping. Bij voorstellingen 

gaan de grote deuren open en heeft het publiek op de tri-

Locatie: Noorderplein 1, Noordeloos Programma: basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang, sportzaal, verga-

derruimte, muziekzaal, bibliotheek, dorpskamer, rouwcentrum Opdrachtgever: Stichting het Noorderhuis Archi-

tect: De Zwarte Hond (dezwartehond.nl) Aannemer: BMV, Veldhoven (bmv.nl) Constructeur: Pieters Bouw-

techniek (pietersbouwtechniek.nl) Adviseur installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid: Merosch 

(merosch.nl) Interieurbekleding: Interieurpartners, Roosendaal (interieur-partners.nl) Gevelbekleding: Foreco 

Houtconstructies (foreco.nl) Bruto vloeroppervlakte ca. 2.600 m² Bouwkosten: 4 miljoen euro incl. btw Bouw-

periode: 2018-2019
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Multifunctionele zaal, die ook dienst kan doen als podium. De trap in de school.

De centrale trap doet ook dienst als leeszaal van de bibliotheek op de verdieping en als tribune bij voorstellingen.

Wanneer de groene deuren opengaan, ontstaat het podium voor de tribune.De entreehal met links de servicebalie en rechts de receptie.
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bune vrij zicht op een multifunctionele ruimte waar met 

gemak een symfonieorkest in zou passen of een groot to-

neelgezelschap. De interieurbetimmering is verzorgd 

door Interieurpartners uit Roosendaal. 

Van wieg tot graf Het Noorderhuis gaat geheel zelf-

voorzienend worden. Er wordt een beheerder aangesteld 

en verder doen vrijwilligers alles. Uiteraard betalen vere-

nigingen, de school, maar ook het kinderdagverblijf een 

bijdrage aan huur. Speciaal aan het gebouw is dat er zelfs 

ook een rouwkamer is, waar overleden dorpsgenoten 

kunnen worden opgebaard. De ruimte is achterom dis-

creet met een rouwwagen en voor familie te bereiken. 

Het is maar een bescheiden oppervlak, maar De Zwarte 

Hond slaagde erin, door in de hoogte het volume open te 

breken en veel natuurlijk licht te laten toetreden, om er 

een meditatieve ruimte van te maken.

Open hoek Zelf is architect Van der Slik erg tevreden 

met de entree van het gebouw. Zijn keuze om met een 

compact bouwvolume te werken heeft vrij veel open 

ruimte op het kavel opgeleverd. Ruimte die deels gebruikt 

wordt voor omheinde speelgelegenheid voor het kinder-

dagverblijf en de school, maar aan de westzijde in directe 

verbinding staat met het dorp. De entree met glazen deu-

ren in een hoekconstructie die wijd opengezet kunnen 

worden, wordt overhuifd door de eerste verdieping. Van 

der Slik: ‘We zijn er in geslaagd om het zó te construeren 

dat er geen pilaar of andere draagconstructie nodig is. Zo 

is de entree maximaal open. We denken bijvoorbeeld aan 

Koningsdag als het plein voor het Noorderhuis vol is met 

allerlei activiteiten. Dan is er een maximale interactie tus-

sen de binnen- en het buitenruimte van dit gemeen-

schapshuis.’   •

j A N  M A U R I T S  S c H O U T E N
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D E  b R E D E  H O U T E N  T R A P  I S  O O k  l E E S z A A l  

E N  T R I b U N E  b I j  v O O R S T E l l I N G E N  ■■■

De trap in de school.

Wanneer de groene deuren opengaan, ontstaat het podium voor de tribune.
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