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“Natuurlijke alumiNium detailleriNg”
Van HoogeVest arcHitecten

kenmerk van een mFa is dat de gebruikers, 

die erin gehuisvest zijn, de verschillende 

ruimtes en functionaliteit delen, met  

behoud van de eigen identiteit. 

De architecten Hans Verborg en Herman Bakker 

van Van Hoogevest architecten hebben hier op 

bewonderenswaardige wijze invulling aan ge-

geven. Het ontwerp heeft van bovenaf gezien 

de vorm van een driehoek met in het centrum 

de entree van het dorpshuis, die voorzien is van 

een luifel, waarvan de liggende houten delen 

met aluminium zetwerk zijn bekleed. De 

bruingrijze kleur is dezelfde als die van de muur-

afdekkappen op het dak. Hierdoor wordt de 

dakbelijning geaccentueerd.

Hart
“op de oude locatie had het dorpshuis veel 

meer ruimte, maar doordat het nieuwe 

dorpshuis in Frieschepalen aan een 

soort gemeenschappelijk hart 

grenst, kan het indien nodig be-

schikken over gemeenschappelijk 

ruimtes”, licht Hans Verborg toe. 

“Dat geldt ook voor de twee scho-

len die in de MFa zijn gevestigd. 

”om de eigen identiteit te behou-

den, hebben de scholen elk een ei-

gen entree met een opvallend 

oranje kleurstelling. De entrees ko-

men uit op de zogeheten leerruim-

tes, die indien de vouwwanden 

open zijn, een enorme vrije binnen-

ruimte bieden.” De nieuwe multi-

functionele accommodatie biedt 

onderdak aan peuterspeelzaal de 

Krobbedobbe, dorpshuis de Dob-

ber, pcbo rehoboth en openbare 

daltonschool de skâns.

Belijning
Het gebouw loopt van laag naar 

hoger, zodat er een natuurlijke in-

tegratie ontstaat met het het ach-

terliggende grasland. Vanuit de 

woningen is er zicht op het groen-

dak, waardoor er een visuele een-

heid ontstaat met de groene om-

geving. Het strak vormgegeven 

gebouw, is opgetrokken uit bak-

steen en, met uitzondering van de 

hoge plint, voorzien van een fraai 

aangebrachte keimlaag. om de 

gevelopeningen te benadrukken, 

zijn deze voorzien van een rand 

van bruin metselwerk. De dak-

randafwerking, die bestaat uit alu-

minium muurafdekkappen, sluit 

hier naadloos op aan. De dakrand-

detaillering versterkt de belijning 

van de iets oplopende daken en 

heeft hierdoor ook een estheti-

sche functie. ‘t Byntwurk is voor-

zien van een groendak, dat in de 

zomer voor koeling en in de winter 

voor warmte-isolatie zorgt. “Be-

halve dat het groendak isoleert, 

biedt het ook bescherming aan de 

dakhuid”, zegt Hans Verborg. 

“Het dak vergt dan ook nauwelijks  

onderhoud. Duurzaamheid en 

energiezuinigheid zijn ook voor-

name uitgangspunten geweest in 

het ontwerp van de MFa. Dat ligt 

ook ten grondslag aan de alumi-

nium detaillering van het dak, de 

luifel en de gevelopeningen.” 

De multifunctionele accommodatie (MFA) ‘t Byntwurk in 
Frieschepalen - of Fryske Peallen, zoals de Friezen zeggen-  
in de gemeente Opsterland is, voor zover je dat van een 

gebouw kunt zeggen, een uiterst slim ontwerp. 

“DakranDDetaillering Versterkt De Belijning”
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