Steen voor steen wordt zestig jaar oud
Gezinspaviljoen Bovenkarspel afgebroken

Het Gezinspaviljoen in Bovenkarspel wordt steen voor steen gesloopt
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BOVENKARSPEL
Iets wat zestig jaar geleden stevig is gebouwd mag dan verouderd zijn, het
is niet zomaar weg.
Drie maanden lang heeft de sloper uitgetrokken om het Gezinspaviljoen in
Bovenkarspel te slopen. Sinds deze week worden de resultaten daarvan pas
zichtbaar: de rechterkant van het welbekende ’Paleis Soestdijk’ in Bovenkarspel
brokkelt langzaam maar zeker af.
Stefan Loos, projectleider bij Omring, begeleidt het proces, dat zorgvuldig
verloopt sinds eind oktober de 39 bewoners naar hun tijdelijk thuis in
voormalig Sorghvliet in Andijk vertrokken. ,,We hebben veel voorbereidingstijd
nodig gehad. In november was de sleuteloverdracht, daarna is begonnen met
het binnen gereedmaken.’’
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Oud ijzer
Want tegenwoordig een pand van deze omvang slopen, dat gaat niet zomaar. Zo
wordt al het afval gescheiden: oud ijzer, hout, isolatiemateriaal. Beton, steen en
dakpannen worden verwerkt tot granulaat, waarmee de bouwstraten worden
aangelegd. De rest wordt in aparte containers afgevoerd via een zorgvuldig met
de buurt besproken route.
Pas nadat de vloeren zijn gestript en alles inpandig is losgekoppeld en gesloopt
en ook de resten asbest zijn afgevoerd, kon worden begonnen met het grovere
werk: het slopen van de gevel. De maanden januari en februari zijn daarvoor
uitgetrokken.
Dan kan in maart begonnen worden met het grond- en heiwerk voor de
nieuwbouw door aannemer Wit Wognum. De bouwer heeft tot tweede kwartaal
2022 om een gloednieuw pand neer te zetten op de plek van het eigenlijke
Gezinspaviljoen, waarvan de bouw in 1958 startte na een initiatief van
toenmalig burgemeester Elders. Hij legde ook de eerste steen voor het
Gezinspaviljoen in augustus 1959 en was betrokken bij de gedenksteen, die
augustus 1960 de start van het nieuwe tehuis inluidde.
Kenmerkend uiterlijk
In de jaren tachtig is vóór het oorspronkelijke pand een nieuw deel gebouwd,
waarmee het Gezinspaviljoen het huidige kenmerkende uiterlijk kreeg. Dat
’Paleis Soestdijk’ effect blijft ook in de nieuwbouw behouden. Aan de achterkant
van het nieuwe pand komt bovendien een serre, waardoor de achterliggende
tuin intensiever gebruikt zal kunnen worden door de toekomstige bewoners.
Ook de twee gedenkplaten, die bij de sloop gespaard blijven, krijgen een plekje
in het nieuwe pand. De verwachting is dat ergens in juni de officiële eerste
steen voor de nieuwbouw kan worden gemetseld.
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