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Saxion bouwt drie onderwijsgebouwen met vast team

Projectoverstijgend team work in

onderwijshuisvesting
Saxion bouwt in teamverband aan nieuwe onderwijshuisvesting.
Na Deventer volgde Enschede, en nu is Apeldoorn aan de beurt. Het
team dat de bouw voorbereidde is goed op elkaar ingespeeld, want
dit werkt projectoverstijgend aan de nieuwbouw van Saxion. Goed
ingespeeld wordt in elk project geprobeerd om de lat steeds hoger
te leggen. De nieuwbouw in Deventer en in Enschede was bijvoorbeeld al superenergiezuinig, maar in Apeldoorn zet het team nog
een tandje bij en wordt gestreefd naar energieneutrale onderwijshuisvesting. Met dank aan IAA (architectuur), ABT (constructie) en
Arup (installatietechniek).
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werken aan meerdere projecten

Daar zaten niet alleen de architect, construc-

straks in Apeldoorn (start bouw

– zo kun je echt stappen zetten.” Dat zegt Hans

teur en installatietechnicus aan tafel maar ook
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ties (VOF, penvoerderschap) gingen buiten Saxion

de lucht wordt toegevoerd in de

gemaakt door IAA uit Enschede.
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luchtkwaliteit in de ademzone
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document hebben om het gebouw de komende
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scholenbouw

interieur saxon deventer.

1. Verse luchttoevoer via vloer	plenum (zonder kanalen)

besteding is het gehele model verstrekt aan de

om zo de luchttoevoer af te stemmen op het ver-

buitenlucht. Om dit nadeel te verhelpen is door

niet zo eenvoudig: de bodemgesteldheid was

2. 	Luchttoevoerrooster (eenvoudig

aannemers. Zo krijgen zij een duidelijk beeld van

hoogde aantal personen in de ruimte. Hetzelfde

Arup en leverancier Trox een relatief eenvoudig

niet geschikt voor WKO. In plaats van thermische

het gebouw voorafgaand aan de aanbesteding

vloerplenum gebruiken we ook voor de distri-

nieuw product ontwikkeld, waarbij de inblaas-

energie van grondwater wordt hier nu de buiten-

en kan de gegunde aannemer, direct op dat punt

butie van elektra, data en leidingen. Een prima

roosters worden voorzien van een open/dicht

lucht en retourlucht uit het gebouw gebruikt

aan de slag waarop het ontwerpteam is gestopt.”

plek want de kabels en leidingen in de vloer zijn

klep. Hiermee worden de roosters een voor een

om de warmtepomp van energie te voorzien.

altijd goed bereikbaar en dat is wat je wilt in een

dichtgeschakeld op het moment dat de bezetting

Daarnaast is de warmtepomp zo uitgevoerd dat

te verplaatsen en bij te plaatsen)
met open/dicht-klep gestuurd op
basis van CO2 detectie (aanwezigheid)
3. Warme en verontreinigde lucht
wordt via natuurlijke lucht-

Installatietechniek

toekomstbestendig concept.” Wichers Schreur

afneemt. De roosters worden daartoe voorzien

warmte- en koudevraag tussen de verschillende

stroming naar boven afgevoerd

Maar wat zijn nu de opgaven die het team moest

is zeer tevreden met de verhoogde vloer: “Het

van een elektriciteitskabel. De voeding van deze

gebruikers mogelijk is. De Vaan over uitwisseling:

tacklen? Christa de Vaan: “Iedereen die werkt

totale plenum onder de verhoogde vloer fungeert

energie is zoveel mogelijk duurzaam middels de

“Een warmtepomp BKA en verdringingsventila-

in scholenbouw weet dat het slecht gesteld is

als een heel groot kanaal. Hierdoor kunnen de

lokaal duurzaam opgewekte energie. Deze duur-

tie is een duurzame combinatie doordat direct

met de luchtkwaliteit in scholen. Saxion heeft in

vloertegels in het vloerplenum van het gebouw

zame combinatie maakt het gebouw gezonder

warmte en koude in gebouw worden uitgewis-

hun Programma van Eisen voor de nieuwbouw

eenvoudig worden vervangen door vloertegels

om in te verblijven, comfortabeler en er wordt

seld. In een onderwijsgebouw komt het namelijk

daarom ook de hoogste mogelijke eisen voor

met een rooster of andersom. Zodat in iedere

energie bespaard.”

het klimaat van ISSO 89 ‘Binnenklimaat voor

ruimte ook in de toekomst een gezond klimaat

scholen’ aangehouden. In Saxion Deventer is de

kan worden verkregen en er nooit te veel wordt

Gebouwoptimalisatie

ten kouder is dan 18 C en de verse toegevoerde

luchtcapaciteit conform Frisse Scholen klasse A.

geventileerd.”

Nog een verbetering. Bij Saxion Enschede is het

buitenlucht moet worden opgewarmd om com-

4. Geïntegreerde regelunit (voor
individuele regeling) met geïntegreerde CO2 sensor
5. 	Klimaateiland voor individuele
regeling temperatuur
6. Verlichting geïntegreerd in
plafondeilanden
7. Voeding verlichting en klimaatplafond onzichtbaar weggewerkt

Hans Wichers
Schreur: ‘Projectoverstijgende
teams kom je
overal in de bouwkolom tegen, maar
in scholenbouw
was dat echt iets
nieuws.’

vrij veel voor dat gelijktijdig moet worden verwarmd en gekoeld. Dit gebeurt wanneer het bui-

formaat van de raamkozijnen. Dat formaat is

fortabel toe te kunnen voeren aan de ruimten.

de nieuwbouw is een verdringingsventilatiesys-

Blijven innoveren

afgestemd op het maximaliseren van daglichttoe-

Op dat moment kan een klas met veel student

aanwezig = temperatuur klimaat-

teem geïnstalleerd. Verse lucht wordt vanaf de

Saxion luistert naar zijn gebruikers en bij iedere

treding en het minimaliseren van zonnewarmte.

juist snel opwarmen en een koelbehoefte hebben

plafond terug naar uitgangs-

vloer toegevoerd, en die verse lucht verdringt de

volgende nieuwbouw is gekeken welke verbe-

Door smalle diepe kozijnente gebruiken met een

welke wordt geleverd middels de betonkern-

positie en verlichting uit)

vuile lucht naar boven toe uit de ruimte. De lucht

teringen mogelijk zijn en welke nieuwe wensen

horizontale tussendorpel wordt de hoge zomer-

activering.” Door op deze manier slim in te spelen

rondom personen is dus veel schoner. Dit concept

zijn te integreren. De Vaan: “Saxion was tevreden

zon geweerd en kan geld op externe zonwering

op wisselende behoeften is een EPC verkregen die

(zie bijstaande schematisch afbeelding – red.)

over de kwaliteit van het concept in Deventer,

worden bespaard. De thermische massa in de

25% (Deventer) en 37% (Enschede) lager ligt dan

beviel zo goed dat het ook nu ook in de nieuw-

maar we merkten dat er behoefte was aan

ruimte zorgt ervoor dat een deel van de inval-

de eis die was neergelegd voor de nieuwbouw

bouw in Enschede zit en straks ook in Apeldoorn

individuele regelbaarheid van het binnenklimaat.

lende warmte wordt opgenomen en niet direct

in beide steden. Bij extreem lage buitentempera-

wordt toegepast.

In Enschede hebben we de verwarmingselemen-

als warmte in de ruimte vrij komt. Die thermische

turen kan de warmtepomp niet worden ingezet

ten (convectoren) geïntegreerd in het plenum.

massa wordt in Enschede En Deventer ook

voor de verwarming van het gebouw. Hierdoor

Adaptief onderwijsgebouw

Deze elementen maken gebruik van lucht uit het

geactiveerd – in de betonvloeren is een leiding-

zijn, in Enschede, aanvullend HR-ketels nodig.

Saxion anticipeert sterk op wisselende behoeften

plenum, waardoor het aantal toevoerroosters in

stelsel opgenomen (voor betonkernactivering).

in het onderwijsconcept. Het gebouwconcept

het plenum afneemt. De convectoren zijn vlak

moet als het ware mee kunnen bewegen met

langs het raam geplaatst, waardoor de koude-

Voorbeeldfunctie

De stapsgewijze innovaties die Saxion weet te

de actuele eisen en behoeften. De installaties

straling vanaf het raam wordt gecompenseerd.

Voor Saxion Apeldoorn ligt de lat nog weer

realiseren in de nieuwbouw is resultaat van de

Stimuleren onderwijs

kunnen dan een sta-in-de-weg zijn. Daarom zijn

Een volgende stap vooruit, in de nieuwbouw in

hoger: het doel is hier volledig energieneutrale

nauwe samenwerking, stelt Wichers Schreur vast.

Saxion werkt vanuit de leerstoel

zowel in Deventer als in Enschede en Apeldoorn

Enschede, is de toepassing van open-/dichtklep-

onderwijshuisvesting. Arup maakte een haal-

“Als je met elkaar aan tafel zit dan komen de

Duurzame Energie samen met

verhoogde vloeren gemonteerd. Christa de Vaan

pen in de toevoerroosters in het plenum.” De

baarheidsstudie. Op basis van inschattingen van

ideeën vanzelf – zo heb ik in de achterliggende

Arup mee aan het testen van een

legt uit: “Dat vloerplenum is een schakel in het

Vaan legt uit: “Een nadeel van verdringingsven-

het te verwachten energieverbruik zijn de meest

jaren met ABT, IAA en Arup ervaren.” Hij kijkt

nieuw systeem waarbij geluids-

verdringingsventilatiesysteem. Vanuit de ver-

tilatie is dat het niet mogelijk is de capaciteit van

effectieve besparingsmethoden geselecteerd. Een

dan ook zeer tevreden terug: “Maar ik besef wel

golven worden omgezet in koe-

hoogde vloer wordt verse lucht ingeblazen. Via

de toegevoerde lucht te regelen. Scholen kennen

van de conclusies was dat warmte- en koudeop-

degelijk dat wij als HBO organisatie met een fors

ling. Een deel van de nieuwbouw

eenvoudige roosters in de verhoogde vloer wordt

een grote variatie in het gebruik van de ruimten.

slag (WKO) beter rendeert bij zoveel mogelijk

vastgoedprogramma in de gelegenheid zijn om

van Saxion Enschede zal een real

de lucht vervolgens naar de ruimte gebracht. Dus

Niet alle ruimten zijn de gehele dag en hele week

natuurlijke ventilatie in plaats van mechanisch

op deze manier te werken. In PO onderwijs bouw

life test gebouw worden waarin

geen kanalen zoals bij een traditioneel concept.

(maximaal) bezet. Met verdringingsventilatie zul-

ventileren. Omdat de verwarmingsenergie bij

je misschien eens in de veertig jaar een school-

het systeem zal worden getest.

Dit geeft een grote mate van flexibiliteit doordat

len alle ruimten echter wel tijdens gebruikstijden

WKO zo efficiënt kan worden verkregen dat het

gebouw. Die herhaling die wij hebben geeft ons

Studenten zijn bij het onderzoek

roosters in de vloer eenvoudig kunnen worden

voor 100 procent worden geventileerd. Hierdoor

elektriciteitsverbruik voor ventilatie zwaarder gaat

voordelen.”

betrokken om het werkelijke

verplaatst. Als je een werkruimte wilt ombouwen

gaat energie verloren aan de opwarming, afkoe-

wegen in het totale energieverbruik. Werken

energieverbruik van het gebouw

tot onderwijsruimte plaats je wat roosters bij,

ling en ventilatie van deze ‘te veel’ geventileerde

met WKO was in Enschede en Deventer evenwel

en de systemen te testen.

via bovenliggend plenum
8. Aanwezigheidssensor (niemand

9. Flexibele data en elektra aansluitingen, via eenvoudig te
verplaatsen vloercontactpunten
in verhoogd plenum
10. Natuurlijke overstroom van lucht
naar de aangrenzende verkeers-

Maar we zijn nog een stapje verder gegaan. In

ruimte

standaard rooster en rooster met klep.
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