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Realisatie door 

Het grote gebouw op het Phillipsterrein F: Noorderpoort Stadskanaal
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Sportparklaan -  Nog geen reacties

STADSKANAAL – Leerlingen van het Ubbo Emmius Sportparklaan en studenten van het Noorderpoort
Beroepsonderwijs zijn afgelopen periode aan de slag gegaan met een ontwerp voor Makeport
Mercurius in Stadskanaal. De oude gebouwen die op het Phillipsterrein staan, moeten een nieuwe
inhoud krijgen. ‘Vanuit Makeport Mercurius is het de bedoeling om ondernemers en onderwijs te
versterken’, aldus de scholen.

De derde klassers van het vmbo zijn aan het nadenken over de invulling van het grote gebouw waar nu nog
een fotokunstwerk hangt. Het bestuur van Makeport Mercurius, dat is opgericht in 2019 vanuit lokale MKB-
bedrijven, financiële instellingen, de beide scholen en de gemeente Stadskanaal, heeft de leerlingen

Stadskanaal: 105.3FM | Veendam: 106.9FM | TV Kanaal 1458 KPN |TV kanaal 42 Ziggo | TV kanaal 25 SKV

Luister online Bekijk
webcam Kijk live

HOME NIEUWS RADIO TELEVISIE

OMROEP CONTACT

https://rtveen.nl/
https://rtveen.nl/author/redactie-3/
https://rtveen.nl/categorie/onderwijs/
https://rtveen.nl/categorie/gemeente-stadskanaal/
https://rtveen.nl/categorie/gemeente-stadskanaal/stadskanaal/
https://rtveen.nl/tag/gemeente-stadskanaal/
https://rtveen.nl/tag/mercurius-business-park/
https://rtveen.nl/tag/noorderpoort/
https://rtveen.nl/tag/noorderpoort-stadskanaal/
https://rtveen.nl/tag/stadskanaal/
https://rtveen.nl/tag/ubbo-emmius/
https://rtveen.nl/tag/ubbo-emmius-sportparklaan/
https://rtveen.nl/2022/02/15/leerlingen-en-studenten-sportparklaan-maken-ontwerp-voor-makeport-mercurius/#
https://rtveen.nl/luister-live/
https://rtveen.nl/2022/02/15/leerlingen-en-studenten-sportparklaan-maken-ontwerp-voor-makeport-mercurius/#
http://www.rtveen.nl/
https://rtveen.nl/categorie/gemeente-stadskanaal/
https://rtveen.nl/luister-live/
https://rtveen.nl/televisie/
https://rtveen.nl/2022/02/15/leerlingen-en-studenten-sportparklaan-maken-ontwerp-voor-makeport-mercurius/#
https://rtveen.nl/contact/


16-02-2022 09:35Leerlingen en studenten Sportparklaan maken ontwerp voor Makeport Mercurius - RTV1

Pagina 2 van 4https://rtveen.nl/2022/02/15/leerlingen-en-studenten-sportparklaan-maken-ontwerp-voor-makeport-mercurius/

gevraagd om met een voorstel te komen voor de indeling en de kleuren aan de binnenkant. Ze nemen de rol
van architect op zich.
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Wat het project extra bijzonder maakt? ‘Leerlingen van verschillende opleidingen doen mee aan dit project.
Leerlingen van Zorg en Welzijn, Produceren, installeren en energie, Service, business en media en Bouwen,
wonen en interieur uit klas 3 van het Ubbo Emmius werken hierin samen om tot een goed plan te komen.’

Daarnaast kijken studenten van jet Noorderpoort hoe de plannen technisch uitgewerkt kunnen worden.
‘Studenten Bouwkunde kijken naar de technische mogelijkheden en maken daar een voorstel bij.’
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Het voorstel van de leerlingen en studenten wordt betrokken bij de definitieve plannen voor Makeport
Mercurius. Het bestuur van Makeport Mercurius is blij met de input van de leerlingen en studenten. De
leerlingen kijken met een heel andere blik naar zo’n gebouw dan volwassenen en dat kan verrassende en
heel waardevolle inzichten geven.
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