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Achtergrondinformatie: 
BuildinG is het kennis- en innovatiecentrum voor aardbevingsbestendig en toekomstbestendig 
bouwen, gevestigd op de Zernike Campus Groningen. Het is een geavanceerde proeftuin waar 
marktpartijen, onderzoekers en studenten samen komen om innovatieve concepten te testen, te 
valideren en te certificeren. De herstel- en versterkingsopgave als gevolg van de 
aardbevingenproblematiek is een kans om te bouwen aan nieuw perspectief voor Noord Groningen. 
BuildinG is opgericht door Economic Board Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Bouwend 
Nederland en TNO, en werkt als open platform samen met kennisinstellingen, wetenschap én 
marktpartijen (EPI-kenniscentrum, RUG, TU’s, Kiwa etc.). Voor het Scholenprogramma is 
samenwerking gezocht met de Scholenbouwmeester, ROC Noorderpoort en Ruimte-OK. 
 
Ruimte-OK draagt vanuit zijn landelijke kennisfunctie actief bij in de expertise vanuit het landelijke 
Kwaliteitskader Huisvesting. Ervaringskennis uit de regio is verankerd door inbreng vanuit het bureau 
Scholenbouwmeester en het (ROC) Noorderpoort. Met het Kwaliteitsteam komt voor gemeenten en 
schoolbesturen de juiste kennis onder handbereik. In 2018 komt een online kennis-applicatie 
beschikbaar. Daarmee komt eerder opgedane kennis bij Scholenbouwprojecten straks systematisch 
beschikbaar voor opdrachtgever en opdrachtnemer.  
 
De NCG heeft met de negen aardbevingsgemeenten, schoolbesturen en het ministerie van OCW een 
bestuurlijke afspraak gemaakt over de verdeling en inzet van de rijksbijdrage die verloopt via het 
Gemeentefonds. Dit is vastgelegd in het convenant aardbevings- en toekomstbestendige 
scholenbouw. De basis van deze verdeling is vastgelegd in de programmaplannen van de 
afzonderlijke gemeenten.  
 
In BuildinG komen ondernemers, onderzoekers en overheden samen om nieuwe producten te testen 
en te ontwikkelen die in Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden. Partners in 
BuildinG zijn TNO, de Hanzehogeschool, Bouwend Nederland en de Economic Board Groningen. 
 
Het BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw bestaat (vooralsnog) uit de volgende personen. 
Frans Epping (Projectbureau Huisvesting van het ROC Noorderpoort ), Hanneke van Brakel en Ron 
Kuil (beide bureau Scholenbouwmeester), Rolf Koops (BuildinG) en Marco van Zandwijk (Ruimte-OK). 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/06/06/ruim-290-miljoen-voor-scholen-in-aardbevingsgebied
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/themas/v/versterken-scholen/documenten/richtlijnen/2016/oktober/28/convenant-scholenprogramma
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/themas/v/versterken-scholen/documenten/richtlijnen/2016/oktober/28/convenant-scholenprogramma

