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      | Voorwoord

Dit boek bevat het ontwerpend onderzoek dat ik heb mogen opstellen in het 
kader van mijn afstuderen aan de Masteropleiding Architecture, Building 
and Planning aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Tijdens het 
ontwerpproces heb ik me laten leiden door mijn interesse voor zintuiglijke 
architectuur, de belevingswereld van het kind en mijn fascinatie voor 
gebouwen die opgaan in een natuurlijke omgeving. 
Dit ontwerpend onderzoek is een vervolg op een gezamenlijk theoretisch 
onderzoek naar scholen en hun zintuiglijke beleving, uitgevoerd binnen het 
afstudeeratelier ‘Learning is Living’. Dit vooronderzoek heeft geleid tot 
ontwerptools die gebruikt kunnen worden tijdens het ontwerpen van een 
schoolgebouw. De bevindingen en ontwerptools uit het vooronderzoek zijn 
meegenomen in mijn individuele zoektocht naar het ontwerpen van een brede 
school op een natuurlijke locatie in Zweden.
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      | Summary

In this design research there has been attempted to search for an optimal 
building shape and experience that fits the program of the school and needs of 
the users. Before starting this, references where investigated, a clear program 
of requirements was drafted and knowledge of the joint research was used to 
start the design process. The location of the school is situated in the middle 
of neighbourhood Kneippen in Norrköping. In this neighbourhood a central 
meeting point for the residents is missing. The designed community school 
will fullfill this function by its approachability. On the south side where also 
the street is located  a terrace is situated and also the main entrance of the 
building. This entrance is introduced and guided by two rows of trees and 
a wooden path that evolves into a wooden construction inside the aula. It 
is an extention of the southern promenade of Norrköping where the school 
is located next to. Some of the goals were to try to integrate the school in a 
sloped and arboreal landsape in an as natural way as possible. In the design 
this is translated in a floor that works as one big stairs which is shaped 
after the actual countours of the landscape. At the same time there has been 
attemted to create spaces in the building where the sensory perception and 
stimulation of a childs curiosity have a central role. In the school a low level is 
created under the toddler’s wing, where only the youngest children can stand 
and play. Scaling is visible when you look at the primary school wing, where 
instead of creating a lower level workspaces are created on the highest level. 
Furthermore, see-through windows are applied inside the building, whereby 
children come into contact with other spaces and people in the building which 
creates liveliness and curiosity inside the building. The use of light and color 
reflect an optimal experience of the building and guidance of the users through 
the building. Light and colour is used in a way that important spaces get 
more attention and to improve the orientation of the users. Corridors bocome 
more attractive by as much daylight entrance as possible. Because of all these 
elements the community school becomes a more attractive building for the 
residents to visit. 
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      | Samenvatting

In dit ontwerpend onderzoek is op een schetsende manier gezocht naar 
een optimale gebouwvorm en beleving die past bij het programma in de te 
ontwerpen school en de behoeften van de gebruikers. Voordat hiermee gestart 
kon worden zijn referenties bestudeerd, is een helder programma van eisen 
opgesteld en is de kennis die is opgedaan in het vooronderzoek meegenomen 
om het ontwerpproces goed te kunnen beginnen. De locatie van de school 
ligt in het midden van de wijk Kneippen in Norrköping,  een wijk waar een 
centrale ontmoetingsplek voor de buurt ontbreekt. De ontworpen brede school 
zal deze functie op zich nemen door zijn laagdrempeligheid. Aan de zuidzijde 
waar tevens de straat ligt is een terras gesitueerd en tevens de hoofdingang van 
het gebouw.. Deze ingang wordt ingeleid en gestuurd door twee bomenrijen 
en een houten pad, die overgaan in houten kolommenrijen en liggers in de 
centrale ruimte van het gebouw. Het is een verlenging van de zuidelijke 
promenade van Norrköping waar de school aan ligt. Andere belangrijke 
uitgangspunten van het ontwerp waren het op een zo natuurlijk mogelijke 
manier inpassen van de school in een glooiend  en boomrijk landschap. In het 
ontwerp is dit vertaald in een vloer die werkt als één grote trap en gevormd 
is naar de daadwerkelijke hoogtelijnen in de omgeving. Tevens is gepoogd 
ruimten te creëren in het gebouw waarin de zintuiglijke beleving en het 
prikkelen van de nieuwsgierigheid van het kind centraal staan. In de school 
is in de kleutervleugel een lage verdieping  gecreëerd waar alleen de jongste 
kinderen kunnen staan en spelen, en een schaalvergroting is zichtbaar bij 
de basisschoolvleugel, waar juist op de bovenste verdieping zitruimten zijn 
gecreëerd. Verder zijn er doorkijkjes toegepast, waardoor kinderen in contact 
komen met andere ruimten in het gebouw wat zorgt voor levendigheid en 
nieuwsgierigheid. Door gebruik van daglicht en kleur is gestreefd naar een 
optimale beleving van het gebouw en sturing van de gebruikers door het 
schoolgebouw. Licht en kleur is zo toegepast dat belangrijke publieke ruimten 
meer opvallen door kleur, en gangen aantrekkelijker te maken door veel 
daglichttoetreding. Door al deze elementen wordt het voor buurtbewoners 
aantrekkelijker om het gebouw te betreden.  
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      | Inleiding

Wanneer een doorsnee school vandaag de dag wordt bezocht zijn er een aantal 
dingen die opvallen, waaronder: overvolle klaslokalen, passieve en klassikale 
lessen, weinig mogelijkheden tot interactie met medeleerlingen/ -leraren door 
gebrek aan gezamenlijke ruimten als een lunchruimte, slechte luchtkwaliteit 
en te weinig benutting van natuurlijk daglicht en uitzicht. Gelukkig zijn er 
tevens vele scholen gebouwd die wel rekening houden met een optimale 
ontwikkeling en het welzijn van het kind en de overige gebruikers. Hiervan 
zijn de Montessorischool in Delft van Herman Hertzberger en de Eerste 
Openluchtschool in Amsterdam van Jan Duiker goede voorbeelden. In 
het gezamenlijke vooronderzoek zijn een aantal scholen onderzocht en de 
resultaten hiervan zullen meegenomen worden in het ontwerpproces die in dit 
ontwerpend onderzoek zal worden uitgelegd. Een groot deel van de dag zal 
het kind zich op school bevinden en daardoor is het ontzettend belangrijk dat 
dit een omgeving is waar niet alleen geleerd wordt, maar ook de mogelijkheid 
wordt geboden om te leven: ‘Learning is Living’. In dit ontwerpend 
onderzoek zal gepoogd worden om alle bovengenoemde onderdelen die een 
goede school zou moeten bevatten te combineren tot een brede school in de 
Zweedse stad Norrköping.
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Afbeelding 0.1 
Montessorischool Delft, Herman Hertzberger 

Afbeelding 0.2 
Openluchtschool Amsterdam, Jan Duiker 



1. Visie op onderwijsmethode
Zoektocht naar een systeem die de ontwikkeling van het kind bevordert

Afbeelding 1.1 
Zintuiglijk onderzoek in het Valuascollege, Venlo



1. Visie op onderwijsmethode
Zoektocht naar een systeem die de ontwikkeling van het kind bevordert
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1.1 | Brede school

Tijdens het gezamenlijke vooronderzoek zijn verschillende casestudies 
uitgevoerd. Hierdoor is de bewustwording van welke architectonische en 
zintuiglijke kenmerken en elementen in een school de beleving van de school 
beïnvloeden vergroot. Tevens werd kennis opgedaan van onderwijsmethoden 
en gebouwtypologiën die deze methoden ondersteunen. De opgedane kennis 
in dit vooronderzoek is vervolgens vertaald naar een individueel ontwerp, 
waardoor beter onderbouwd kan worden waarom gekozen is voor een 
bepaalde onderwijsmethode en gebouwtypologie. Het zintuiglijke aspect van 
dit onderzoek zal in hoofdstuk vijf worden besproken.

Jong en oud komen samen

Omdat het een erg goede leerervaring is voor kinderen om met verschillende 
leeftijdsgroepen in contact te komen zal de school naast een basisschool 
tevens een kleuterschool, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en een 
buurtcentrum huisvesten. Deze samenstelling van functies in één gebouw 
wordt een brede school genoemd. Een kind is namelijk van nature erg 
leergierig en wil de wereld om zich heen ontdekken. Daarom is het wenselijk 
de wereld om hem heen meer in het schoolgebouw en de lessen te trekken. 
Een schoolgebouw zou hierbij een omgeving moeten zijn die kinderen de 
hele dag kan ontvangen, waardoor de school beter in kan spelen op een trend 
in het onderwijs waarbij de grens tussen een leeromgeving en leefomgeving 
kleiner wordt (Bronneman-Helmers, 2003). De voornaamste doelen van brede 
scholen zijn het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen, het 
zorgen voor opvang en vrijetijdsbesteding, het organiseren van activiteiten 
voor ouders en buurtbewoners en het zorgen voor gezamenlijke huisvesting. 
Een erg belangrijk doel is tevens de pedagogische kwaliteiten die brede 
scholen hebben. Brede scholen leveren een bijdrage aan de talentontwikkeling 
en sociale participatie van kinderen (Valkestijn, 1999). Dit komt doordat 
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de omgeving erg laagdrempelig is, want culturele, sportieve en educatieve 
functies bevinden zich allen rondom de school en werken met elkaar samen. 
Waardoor de kinderen makkelijk contact kunnen maken met andere mensen 
buiten hun eigen klas en school. Hierdoor wordt het voor de leerlingen tevens 
makkelijker om leerstof op te nemen en ook echt te begrijpen, in plaats van 
alleen feiten uit hun hoofd te leren. Een ander punt is namelijk dat in deze 
digitale wereld kennis overal te vinden is, alleen om deze kennis en informatie 
ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken moeten kinderen wel bepaalde 
denkvaardigheden leren, welke erg gestimuleerd worden in bovengenoemde 
leeromgeving. Het is hierbij belangrijk een goede balans te vinden tussen 
klassikaal les, waarbij het kind een goede theoretische basis krijgt, en de 
praktijk, waarin hij zijn theoretische basis kan toepassen en echt zal begrijpen 
en daardoor ook beter zal onthouden. Om de interactie tussen de verschillende 
gebruikers van de brede school te vergroten zal het gebouw hierop in moeten 
spelen. Een gezamenlijke ruimte die door iedere gebruiker gepasseerd moet 
worden voordat ze op de plaats komen waar ze moeten zijn, zorgt voor meer 
kans om mensen te ontmoeten. Tevens zal een zachte grens tussen klaslokaal 
en publieke ruimtes de interactie met anderen vergroten. Dit kan gedaan 
worden door bijvoorbeeld een leerstraat toe te passen in de school. Dit zijn 
bredere gangen waar tevens plek is om individueel te werken net buiten het 
klaslokaal, of aula’s die tevens als gang worden gebruikt.

Afbeelding 1.2 
Montessori onderwijs
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1.2 | Zweeds onderwijssysteem

Vergelijking met Nederland

Wanneer men het schoolsysteem van Nederland en Zweden vergelijkt valt 
op dat er grote verschillen zijn. Niet alleen in de opdeling in verschillende 
leeftijdsgroepen, maar tevens in de manier van lesgeven en in wat voor soort 
gebouw dit plaatsvindt. Kinderen hebben in Zweden leerplicht van 7 tot 16 
jaar, een periode die volledig gedekt wordt door de basisschool (grundskola). 
Voorafgaand gaan de meeste kinderen vanaf 1 jaar naar de kinderopvang, ook 
wel förskola, daghem of dagis genoemd. Het is dus niet te vergelijken met 
de kinderopvang die in Nederland te vinden is, want naar deze opvang gaan 
kinderen tot en met 6 jaar, waardoor het beter een kleuterschool genoemd 
kan worden. Feit is dat het onderwijs in Zweden veel minder prestatiegericht 
is dan in Nederland. Het is erop gericht kinderen van alle rangen en standen 
dezelfde kansen te bieden. Rapporten komen er pas in de eindfase van de 
negenjarige basisschool en het huiswerk is over het algemeen gering in 
omvang. Blijven zitten komt zelden voor. Kinderen krijgen op de lagere 
school ook elke dag een (gratis) lunch, wat in zweden een warme maaltijd is 
(De Jong). 

De brede school in Zweden

Wanneer men typische Zweedse basisscholen bestudeerd valt op dat deze 
qua gebouwtypologie veel op elkaar lijken. Het zijn veelal lage gebouwen 
met één of twee verdiepingen met veel geveloppervlak om op deze manier 
zoveel mogelijk natuurlijk daglicht het gebouw in te krijgen, tevens gedurende 
de donkere wintermaanden. Er is hierdoor vaak veel geveloppervlak, maar 
doordat in de klaslokalen grote groepen kinderen zitten, zal de ruimte toch 
snel opwarmen in de winter.  
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In Zweden zijn brede scholen een stuk minder te vinden dan in Nederland, 
hoewel de onderwijsmethode wel ruimte vrijhoudt voor de persoonlijke 
ontwikkeling van het kind. In plaats van strenge onbuigbare lessen uit te 
voeren richten ze zich op het individu. Deze actievere manier van leren past 
ook goed bij het brede school principe. Daarom zal met het ontwerpen van 
een brede school in zweden in dit verslag gepoogd worden te laten zien dat dit 
concept in zweden en op de gekozen locatie een buitengewoon goede keuze 
is voor het kind en buurtbewoners. Hierbij zal het Zweedse scholensysteem, 
maar ook hun visie op gelijkheid tussen jongens en meisjes geïntegreerd 
worden. Dit wordt namelijk al gedaan in Zweedse scholen door onder andere 
unisex toiletten toe te passen.

Afbeelding 1.3 en 1.4 
Zweedse basisscholen in Växjö



2. Locatie en concept
Sociale en architectonische inpassing van de brede school in de wijk Kneippen

Afbeelding 2.1 
Situatie maquette 1:500



2. Locatie en concept
Sociale en architectonische inpassing van de brede school in de wijk Kneippen



22

De stad Norrköping in Zweden heeft een rijke geschiedenis als industriestad 
waarbij de focus lange tijd lag op de textielindustrie (Nordic City Network). 
Vandaag de dag is de industriële uitstraling van het centrum van de stad nog 
steeds behouden gebleven. De robuuste bakstenen gevels van de pakhuizen 
en fabrieken geven de stad een uniek karakter. Tevens wordt veelvuldig 
stucwerk toegepast in een gelige kleur. Het schijnt zo te zijn dat voor deze 
kleur is gekozen omdat wit stucwerk snel gelig zou worden door alle rook van 
de fabrieken in de stad, hierdoor werd de gelige aanslag die daardoor op de 
gevels zou ontstaan gecamoufleerd. 
 
Norrköpings Stadspromenades 
 
Wat Norrköping tevens typeert zijn de stadspromenades. Zo zijn er de 
Norra Promenaden, Östra Promenaden en Södra Promenaden, welke zich 
respectievelijk in het noorden, oosten en zuiden van norrköpings stadscentrum 
bevinden. Deze promenades zijn bijzonder door hun hoge bomenrijen en het 
vele groen langs de weg, waardoor in de zomer een dicht bladerdak ontstaat. 
De zuiderlijke promenade loopt van het centrum van Norrköping richting 
Linköping. Deze promenade wordt in de zomer druk bezocht door mensen 
die wat schaduw zoeken op een warme dag. Zelfs met de naastliggende weg 
overheerst de natuurlijke uitstraling door de grote bomenrijen. De promenade 
houdt een stuk voor de wijk Kneippen op, waarna de weg overgaat in de 
Linköpingsvägan.

2.1 | Geschiedenis Norrköping

Stad van de textielindustrie
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Afbeelding 2.2  
Kaart van Norrköping met gestippeld de 
stadspromenades en groen gemarkeerd de wijk 
Kneippen

Afbeelding 2.3  
Het industriële centrum van Norrköping 

Afbeelding 2.4  
Uitstraling van de stadspromenades in Norrköping 
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De wijk is ontstaan rond 1900 en breidde zich in 30 jaar tijd flink uit, mede 
door het ontstaan van wellness spa Kneipp, naar een model van de bekende 
Duitse Dr. Sebastian Kneipp, waar de wijk tevens zijn naam aan te danken 
heeft. Deze spa is één van de redenen waardoor de wijk snel is gegroeid, de 
spa was alom bekend in de wijde omgeving. Tevens bevond zich er al snel een 
hotel genaamd hotel Kneippen, dit hotel in de karakteristieke Jugendstil stijl 
trok veel bezoekers. De ligging van de wijk aan de drukke Linköpingsvägan 
maakte de wijk goed bereikbaar vanuit de stad, waar men via de Södra 
Promenaden richting de wijk Kneippen ging (Norrköpings tidningar, 1999). 

2.2 |Geschiedenis wijk Kneippen

Ontstaan wijk Kneippen

Hultet als centrum van de wijk

De nieuwe brede school in de wijk Kneippen zal het centrum van de wijk 
moeten gaan worden net zoals de plek waar de school komt te staan van 
oudsher het centrum van de wijk was. Met zijn attractiepark en watertoren 
was Hultet - zoals het stuk grond heet - een plek die mensen vanuit de wijk 
maar ook buiten de wijk trok en de watertoren op deze locatie werd met zijn 
bijzondere uitstraling het gezicht van de buurt. Toen het attractiepark en de 
toren rond 1930 afgebroken werden omdat Norrköping wilde dat de wijk 
Kneippen meer bij het centrum van de stad werd getrokken dan dat het zijn 
eigen centrum had, bleef deze plek in het midden van de wijk er verlaten 
bij liggen (Grönkvist). Het is nu een groene verwilderde plek die slecht 
begaanbaar is. Met een brede school op deze plek zal enerzijds het groene 
karakter van de plek behouden worden en anderzijds zal het als centrum van 
de buurt gaan dienen. Een bestaande förskola en grundskola in de wijk zullen 
in de brede school gesitueerd worden, waarna de voormalige grundskola kan 
worden herbestemd als verzorgingstehuis, waar sterk behoefte aan is in de 
wijk. Momenteel ligt er namelijk al het plan om een verzorgingscentrum te 
bouwen op de locatie waar de brede school komt te staan.
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Afbeelding 2.6  
Watertoren op locatie Hultet 
in 1916 

Afbeelding 2.5 
Attractiepark op locatie Hultet 
rond 1920 

Afbeelding 2.7 
Schets van een hotel in 
Jugendstil stijl 
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Afbeelding 2.8 
Wegen 



27



28

Afbeelding 2.9 
Water 
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Afbeelding 2.10 
Groen 
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Afbeelding 2.11 
Bebouwing 
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Wanneer ingezoomd wordt op de schaal van de buurt Kneippen waar de brede 
school zich zal gaan bevinden ziet men om zich heen veelal ruime villa’s in 
jugendstil stijl. Een erg uitgesproken architectuurstijl welke gecombineerd 
wordt met meer traditioneel Zweedse huizen met een houten of gestucte 
gevelbekleding.  
 
Kijkend naar het type bebouwing en zijn gevels valt op dat de raampartijen 
erg symmetrisch en in een strak ritme zijn geplaatst. Dit is terug te zien in veel 
Scandinavische architectuur en zorgt voor een rustige gevel. Op de schets is 
het appartementencomplex te zien dat zich net achter de locatie van de brede 
school bevindt. Hier zijn de gestructureerde raampartijen duidelijk te zien, 
deze komen op veel plekken in de wijk terug. 
 
Het verwilderde Hultet valt eigenlijk uit de toon vergeleken met de nette 
stijlvolle bebouwing eromheen. Er zou een park van gemaakt kunnen worden, 
maar aan de noordzijde van de wijk bevindt zich de rivier de Motala Ström, 
die al erg veel mogelijkheden biedt om van de natuur te genieten. Tevens 
zou een park niet actief bijdragen aan het bieden van een ontmoetingsplek 
voor de buurt, waar dag in dag uit activiteiten voor hen en door hen worden 
georganiseerd. Dit is waar de bewoners sterk behoefte aan hebben, omdat dit 
zich niet bevindt in de buurt. Daarom zal een brede school goed passen op 
juist deze locatie.

2.3 | Uitstraling wijk Kneippen en locatie Hultet

Afbeelding 2.12 
Schetsen bebouwing omgeving Hultet
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Afbeelding 2.13 
Foto’s locatie Hultet en omgeving
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Het hoogteverschil op locatie Hultet is ruim acht meter. Een mogelijkheid 
is om recht tegen de hoogtelijnen in te gaan en het gebouw hierdoor op de 
locatie forceren. Maar een veel eerlijker en natuurlijkere manier is het gebouw 
zich te laten vormen door het hoogteverschil en het talud dus onderdeel te 
laten worden van het gebouw. 
 
Op de locatie bevindt zich een kleuterschool, waar veertig kinderen op zitten. 
Dit gebouw zou gesloopt kunnen worden of onderdeel kunnen worden van 
het nieuwe schoolgebouw. Na uitgebreid schetsen blijkt dat het behouden van 
de kleuterschool meer nadelen heeft dan voordelen, omdat hij niet inspeelt op 
de richting van de hoogtelijnen is het erg lastig om de nieuwe school op een 
natuurlijke manier in de locatie te plaatsen. Tevens bevindt de kleuterschool 
zich in het noordelijke en laagste punt van de locatie, terwijl juist een 
uitgangspunt is de nieuwe brede school het centrum van de buurt te maken, 
waarbij deze dus juist aan de hoge zuidzijde zijn entree zou moeten hebben. 
Dit zou het gebouw veel te langwerpig en hierdoor niet duurzaam maken, 
doordat er veel geveloppervlak zal zijn. Daarom is besloten om de bestaande 
kleuterschool te slopen en in de nieuwe brede school ruimte te creëren voor 
deze kleuterschool.

2.4 |Inpassing van het gebouw in de natuurlijke situatie
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Afbeelding 2.14 
Locatie hultet in het groen weergegeven

Afbeelding 2.15 
Bestaande kleuterschool op locatie Hultet
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Zoals hiervoor uitgelegd is het hoogteverschil op locatie Hultet totaal acht 
meter. Wanneer het programma van de school op locatie wordt gelegd blijkt 
dat er binnen de school een hoogteverschil van vier meter zal zijn. Door 
een horizontaal dak boven het talud te plaatsen ontstaan vanzelf aan de lage 
noordzijde een grotere ruimte tussen dak en grond dan aan de zuidzijde. 
Hierdoor bepaalt de situatie voor een groot deel hoe het gebouw gevormd 
wordt (Rouillard, 1999). De functies worden vervolgens als blokkendozen 
in deze natuurlijk gevormde taludaula geschoven, op een hoogte die het 
meest in de buurt komt van de daadwerkelijke hoogtelijnen op dat punt. Naar 
het noorden toe krijgen de blokkendozen op een natuurlijke manier meer 
verdiepingen.

2.5 |Groeiconcept

Afbeelding 2.17 
De aulavloer als één grote trap die de richting van de 
hoogtelijnen volgt

Afbeelding 2.16 
schema’s  groeiconcept
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Afbeelding 2.18 
Ervaren van hoogteverschillen in een gebouw - Alvaro 
Siza, Boa Nova Tea House

Afbeelding 2.19 
Doorsnede Boa Nova Tea House
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Bekend is nu dat de verdiepingshoogte richting het noorden hoger wordt, 
wat ervaren zal worden als een vergroting in schaal. Hiermee is rekening 
gehouden bij het inpassen van het programma. In het hogere zuidelijke 
gedeelte bevinden zich de jonge kinderen en in het lagere noordelijke gedeelte 
bevinden zich de oudere kinderen. Doordat de ruimten lager zijn in het zuiden 
voelen de jonge kinderen zich hier meer beschermd en geborgen, wat ze 
nodig hebben omdat het al spannend genoeg is om naar school te gaan en er 
al zoveel nieuwe dingen te ontdekken zijn. Voor de basisschoolkinderen is het 
juist omgedraaid, zij zijn op zoek naar uitdaging en in het noordelijke gedeelte 
voelen zij zich kleiner en is het gebouw overweldigend met zijn 12 meter hoge 
plafond. Deze schaalvergroting wordt nog eens versterkt doordat de gangen 
tussen twee rijen lokalen in het noorden taps toelopen (vijf graden verschil in 
iedere vleugel), waardoor het perspectivisch beeld van de gang wordt versterkt 
en de gang langer lijkt dan hij is. In de lagere ruimten in het zuiden is juist het 
omgekeerde het geval, waardoor de gangen korten lijken.  
 
De groei in hoogte en schaal staat tevens symbool voor de groei van het kind 
lichamelijk en geestelijk, de groei van de natuurlijke locatie rondom de school 
en tevens groei van duurzame energie, wat vooral op het dak van de brede 
school zal worden opgewekt.

Schaalvergroting

Afbeelding 2.20 
Taps toelopende blokken
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Afbeelding 2.21 
Schaalvergroting toegepast in gebouwen

Afbeelding 2.22 
Weergrave groei van mens, kennis, natuur en 
duurzaamheid
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Afbeelding 2.23 
Schematische weergave groeipromenade 

De hiervoor besproken zuidelijke stadspromenade komt uit op de straat waar 
de brede school aan is gesitueerd. Door een verbinding te maken met de 
promenade wordt de verbinding van de school met de stad Norrköping en 
daarmee tevens de verbinding van de wijk met de stad versterkt. Door twee 
bomenrijen te plaatsen aan de Linköpingsvägan die begeleid door een houten 
pad naar de brede school leidt, wordt de school laagdrempeliger. De stap om 
het pad te bewandelen is niet groot omdat deze direct naast de weg ligt terwijl 
de stap om zomaar naar een ingang op een grote afstand te lopen wel groot is.  
 
De bomenrij buiten met zijn houten pad gaat binnen het gebouw over in een 
houten constructie van gelamineerde eikenhouten liggers. De constructie en 
vorm van het middengebied van de school doen hierdoor sterk denken aan 
een promenade, waardoor het gebouw door hem in te leiden met bomen in een 
strakke lijn net buiten het gebouw sterk verbonden wordt met de promenade. 
Het gebouw zou gezien kunnen worden als de westelijke promenade van 
Norrköping, welke nog niet bestaat. Tevens kan de school met zijn promenade 
worden gezien als een educatieve verlenging van de zuidelijke promenade. 
Waarbinnen leren centraal staat. 

2.6 |Verlenging van de natuurlijke promenades
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2.7 |Gebouwtypologie

Wanneer gekeken wordt naar het gebouwtype valt op dat deze een 
erg heldere structuur heeft. Door het optimaal laten ervaren van de 
hoogteverschillen staat een langwerpige aula die als as werkt haaks op de 
richting van de hoogtelijnen. In deze langwerpige aula - ook wel de taludtrap 
of groeipromenade genoemd hierna - worden de vleugels met hierin de 
verschillende functies geschoven. Wat er vanbinnen uit zal zien als blokken 
die verspringen. De taludtrap is naast gang tevens een ruimte om te lunchen, 
werken en hij bevat een tribune, waardoor deze functioneert als leerstraat.

Afbeelding 2.30 
Gebouwtypologie en middelste as als multifunctionele 
ruimte 

Afbeelding 2.24 
Federal Centre South Building,  Seattle 
Army Corps 

Afbeelding 2.29 
Ochre Barn, Carl Turner Architects 
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Afbeelding 2.31 
Situatietekening brede school met onder het sportblok 
parkeerplaatsen.  

Afbeelding 2.32 
Routingkaart  
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Afbeelding 2.33 
Aanzicht situatiemaquette met bomenrijen 1:500 
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3. Het programma uitgelegd
Zoektocht naar een heldere indeling van de functies binnen het gebouw

Afbeelding 3.1 
Plattegrond beganegrond  



3. Het programma uitgelegd
Zoektocht naar een heldere indeling van de functies binnen het gebouw
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De omvang van het totale programma in de school zou bruto 3800 m2 moeten 
bedragen. Het nuttig vloeroppervlak van 2700 m2 dat uit het vooraf gemaakte 
programma van eisen is hierbij vermenigvuldigd met een factor van 1,4 (M3V 
adviespartners, 2010). Wanneer men het totale vloeroppervlak van de school 
berekent komt men tevens rond dit oppervlak uit, wat betekent dat het gebouw 
efficiënt is ingedeeld zonder teveel loze ruimten. Dit komt omdat bepaalde 
ruimten dubbele functies hebben, waardoor een bepaald oppervlak niet twee keer 
hoeft te worden gerekend. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de groeipromenade. 
De groeipromenade is een plek waar veel programma samenkomt. Het is niet 
alleen de plek waar de kinderen van de basisschool lunchen maar tevens een 
plek om te werken of om een kleine voorstelling te geven. Het is het centrum 
van de brede school en ziet eruit als een langwerpige ruimte, die fungeert 
als as in de school. Links van deze as bevinden zich de culturele functies en 
rechts de lesfuncties. Door deze duidelijke scheiding ontstaat er een makkelijk 
te begrijpen structuur in het gebouw. In iedere vleugel bevinden zich de 
voorzieningen die nodig zijn voor de gebruikers van die vleugel, zoals toiletten 
en een garderobe. Verder bevinden zich vooraan in het gebouw aan de zuidzijde 
de functies die buurtbewoners aantrekken zoals het grandcafé en de mediatheek 
die voor iedereen beschikbaar is. In de avonduren kunnen buurtbewoners 
tevens gebruik maken van activiteiten als dans en muziek, welke zich iets 
dieper in het gebouw bevinden. De buitenschoolse opvang die zich in de eerste 
vleugel bevindt is tevens een multifunctionele ruimte op de begane grond, 
waar presentaties kunnen worden gegeven en voorstellingen. Door middel van 
een schuifwand kan tijdens bso uren de ruimte worden opgedeeld waardoor de 
groepen niet te groot worden. Aan de rechterzijde bevinden zich de lesfuncties, 
welke bestaan uit een kinderdagopvang met kleuterschool en een basisschool 
voor leerlingen van 7 tot en met 12 jaar. Op de basisschool bevinden zich 250 
leerlingen en op de kleuterschool 80 leerlingen. Gemiddeld gaat  rond de 60 
procent van de kinderen naar de buitenschoolse opvang, waardoor deze ruimte 
moet bieden aan ongeveer 120 leerlingen. De kleuters en peuters zullen in hun 
eigen vleugel blijven na ‘schooltijd’. 

3.1 | Scheiden van verschillende functiesoorten
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Afbeelding 3.2  
Functieverdeling in brede school  
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Omdat er een duidelijke splitsing in functiesoorten is gemaakt is het tevens 
makkelijker om het gebouw nog steeds goed te laten functioneren wanneer er 
verschillende gebruikers op verschillende tijdstippen komen. Op de afbeelding 
hiernaast is te zien hoe het gebouw door de dag heen gebruikt wordt. De eerste 
afbeelding laat het gebruik tijdens schooltijd zien, wat inhoudt van half 9 ‘s 
ochtends tot half 4 ‘s middags. De culturele functies worden overdag vooral 
gebruikt door de scholen, welke tevens voorrang hebben op deze functies.  
 
Na schooltijd zal een deel van de kinderen op school blijven bij de 
buitenschoolse opvang. Omdat deze kinderen gebruik maken van veel 
faciliteiten in de school zal alleen de basisschool vleugel niet meer in gebruik 
zijn vanaf bso tijd.  
 
Wanneer de bso is afgelopen zal tevens de kleuterschool vleugel niet 
meer gebruikt worden. Hierdoor is het erg helder voor de gebruiker die 
in de avonduren gebruik maakt van de faciliteiten in de brede school dat 
hij of zij aan de linkerkant van het gebouw moet zijn. Hier kunnen in de 
avonduren onder andere muziek- en danslessen plaatsvinden, maar ook 
buurtvergaderingen. 

3.2 | De gebruikstijden van de brede school

Afbeelding 3.3 
Functiescheiding brede school
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Afbeelding 3.4 
Gebruikstijden brede school

Na 18:00 uur

Na 16:00 uur

Na 09:00 uur
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Afbeelding 3.5 
Beeld Multifunctionele aula / groeipromenade 
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Op de volgende pagina’s zijn de uitgewerkte plattegronden en doorsnedes te 
vinden, waarop duidelijk te zien is hoe de complexe vloervelden zich over 
de lengte van het gebouw en over de verschillende verdiepingen uitzetten. 
De groeipromenade is rolstoeltoegankelijk gemaakt door een hellingbaan toe 
te passen in een recht pad door de aula heen. Op drie hoogtes in het gebouw 
is de hellingbaan horizontaal en kan een afslag naar één van de vleugels 
genomen worden. In het schema hieronder is in grijstinten aangegeven 
welke vloervlakken en functies vanaf deze hellingbaan te bereiken zijn. Op 
het eerste vloervlak vanaf de centrale entree bevinden zich naast de receptie 
aan de linkerkant miva toiletten, zodat deze altijd makkelijk te bereiken 
zijn voor minder validen. Vanaf de gekleurde vlakken zijn door middel van 
hellingbanen in de gangen van de vleugels de andere blokken te bereiken. 
Door deze hellingbanen in de aula en de gangen is de totale beganegrondvloer 
rolstoeltoegankelijk gemaakt. Alle essentiële functies die de leerling nodig 
heeft gedurende de dag zijn hiermee te bereiken. Het hoogteverschil per 
traptrede is 400 mm. Omdat dit te hoog is zijn verspreidt over de gehele aula 
gekleurde stapstenen van 200 mm hoogte geplaatst.

3.3 | Toegankelijkheid van de plattegronden

Afbeelding 3.6 
Schema vloerverloop en hoogteverschillen 
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Afbeelding 3.7 
Hellingbanen in eht FEM gebouw  van Hogeschool 
Utrecht 
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Afbeelding 3.8  
Plattegrond beganegrond  

N



57

Afbeelding 3.9 
Plattegrond verdieping 1  

N
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Afbeelding 3.10 
Plattegrond verdieping 2  

N
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Afbeelding 3.12 
Doorsnede B, vanuit het kleuterblok en bso blok kijkend 
richting het noorden  

Afbeelding 3.11 
Doorsnede A, vanuit aula zicht op de lesblokken 
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Afbeelding 3.14 
Doorsnede D, vanuit het basisschoolblok en sportblok 
kijkend richting het zuiden 

Afbeelding 3.13 
Doorsnede C, Vanuit aula kijkend op de cultuurblokken 
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Om het kind en andere bezoekers een bijzondere ervaring te geven tijdens 
het bezoek aan de school is het belangrijk dat de route die afgelegd wordt 
buiten de school en in de school hem of haar inleidt in de volgende ruimte of 
omgeving. Hierdoor wordt de school meer één met zijn omgeving en worden 
de onderlinge ruimten in de school tevens meer een eenheid. In de brede 
school is erg rekening gehouden met deze overgangen, door bomenrijen die 
overgaan in een houten constructie met een dak erboven, welke zich voor een 
klein gedeelte buiten bevindt. Een uitkragend dak zal na het bladerdak van 
de bomenrijen meer beschutting bieden, waarna een tochtsluis die iets uit de 
glazen gevel steekt wordt betreden. Deze sluis is laag en vervolgens komt 
men binnen in een ruimte van 6 meter hoogte. Wanneer men zich door de 
school beweegt van de hoofdingang in het zuiden meer naar het noorden zal 
de gebouwhoogte steeds hoger worden, waardoor men zich geleidelijk meer 
richting de vleugels van de basisschool en sport en praktijklokalen begeeft. 
Er is niet een moment dat men ineens kan zeggen nu bevind ik me in het 
basisschool gedeelte van de school, waardoor de school erg als één geheel 
werkt en daardoor zorgt voor levendigheid en een sociaal karakter, omdat 
ontmoetingen makkelijk plaatsvinden door de zachte grenzen. Doordat vanaf 
de aula alle vleugels goed zichbaar zijn is het gebouw erg overzichtelijk en zal 
het kind makkelijk zijn weg terugvinden. Ieder blok heeft namelijk weer een 
andere hoogte en raamopening, waardoor ze makkelijk te herkennen zijn. Op 
de pagina hiernaast is een schema te zien van de routing door het gebouw, wat 
niet veel meer is dan een rechte lijn door het gebouw met aftakkingen naar 
rechts en links. Op iedere plek in het gebouw is wel uitzicht op het boomrijke 
gebied rondom de school, wat goed is voor de gezondheid van de bezoeker 
(Agentschap NL). Op de volgende pagina’s is de sequentie weergegeven, 
waardoor bepaalde belangrijke routes door het gebouw duidelijk worden.

3.4 | De weg naar en door de school
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Afbeelding 3.15 
Routing door het gebouw heen  
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Vooraanzicht Kleuterschool vleugel in het zuiden

Klaslokaal kleuterschool Uitzicht aula richting het noorden

Leerstraat met hellingbanen  tussen de basisschoollokalen Klaslokaal basisschool
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Kleuterschool vleugel in het zuiden

Uitzicht aula richting het noorden

Klaslokaal basisschool

Kruipverdieping onder kleutervleugel

Tribune en sportblok in het noorden

Achteraanzicht



4. Gevels en materialisering
Materialen en structuren die het gebouwgebruik verhelderen

Afbeelding 4.1 
Achteraanzicht brede school  
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Zoals in hoofdstuk drie duidelijk werd is er een splitsing van lesfuncties 
en culturele functies aanwezig in het gebouw, met daartussen een 
gemeenschappelijke ruimte die werkt als de as van het gebouw. De lesfuncties 
en culturele functies die zich in de blokken bevinden hebben een erg andere 
uitstraling. De blokken zijn erg gesloten, terwijl de aula juist een erg open 
uitstraling heeft. Dit verschil in typologie en uitstraling (de blokken zijn van 
hout en baksteen en de aula is bijna compleet in glas uitgevoerd) geeft een 
duidelijke structuur aan het gebouw en maakt het onderscheidt duidelijk 
tussen verschillende functiesoorten. Om deze verschillen in functies tussen 
de linker en rechterkant van het gebouw duidelijk zichtbaar te maken voor 
de gebruiker zal voor de linkerblokken gekozen worden voor een ander 
materiaal dan voor de rechter blokken. Qua vorm is er geen onderscheidt 
zichtbaar tussen de linker- en rechterblokken, zodat de typologie van de 
school nog steeds helder en eenvoudig blijft. Daarom wordt het gezocht in 
de materialen van de buiten en binnengevels op een subtiele manier. Op de 
afbeeldingen hiernaast is baksteen en hout te zien. Het typerende aan deze 
twee materialen is dat ze beiden ongeveer dezelfde warme bruine kleur 
hebben en dat ze beiden een horizontale lijn zullen laten zien in de gevel. 
Deze horizontale lijn is interessant omdat de blokken zelf ook erg langwerpig 
en horizontaal zijn, dit versterkt de typologie van lange blokken die in de aula 
worden gestoken. Tevens staat de horizontale lijn van deze gevelmaterialen 
in contrast met de verticale lijnen van de aulagevel, welke ontstaan door 
de houten kozijnkolommen in de gevel. Deze verticaliteit en horizontaliteit 
laten vanaf buiten maar ook binnen zien dat de aula en de blokken twee 
verschillende functies zijn. De linkerblokken zullen baksteen gevels krijgen 
en de rechterblokken de houten geveldelen. De houten latten hebben dezelfde 
hoogte als de bakstenen, namelijk 50 mm, met een ruimte van één centimeter 
tussen twee latten of bakstenen. De bakstenen zijn naast elkaar geplaatst 
zonder voeg, waardoor de horizontaliteit van de gevel wordt versterkt.

4.1 | Materiaalgebruik  van de gevel
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Afbeelding 4.3 
Smalle houten delen in dezelfde afmeting als het 
baksteen en tevens dezelfde ruimte tussen de delen

Afbeelding 4.2 
Baksteen met een horizontale uitstraling door de brede 
horizontale voeg
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Afbeelding 4.4 
Baksteen gevelbekleding voor de culturele functies links 
van de aula
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Afbeelding 4.5 
Houten gevelbekleding voor de lesfuncties rechts van 
de aula
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Wanneer bebouwing rondom de locatie van de brede school wordt bestudeerd 
wordt duidelijk dat gekeken naar de raamkozijnen deze erg gestructureerd 
geplaatst zijn. Ze staan vaak op een vaste afstand van elkaar en de 
raamopeningen zelf hebben vaak dezelfde afmetingen. Hierdoor ontstaan 
erg uniforme gevels. Om de brede school in de locatie te laten passen is deze 
structuur van raamopeningen doorgezet in de gevels. Het verschil is alleen 
dat door twee verschillende raamgroottes te gebruiken een bepaalde variatie 
kan ontstaan in een vast grid. Hierdoor blijft de structuur maar wordt de gevel 
toch wat speelser. De gevel met zijn openingen kan nog een stapje levendiger 
gemaakt worden door te spelen met verschillende negges. Zo is op sommige 
plaatsen een diepe negge toegepast terwijl op andere plaatsen het kozijn in lijn 
ligt met de gevel. Een laatste stap hierin is het toepassen van raamkozijnen 
met een uitkraging. Een voorbeeld hiervan is op de pagina hiernaast te 
zien, waarbij de uitkragende ramen zorgen voor een interessant reliëf in de 
gevel. De zuidgevel bevat grotere raamopeningen dan de noordgevel, dit 
enerzijds om de illusie te wekken dat de noordgevel uit zes verdiepingen 
bestaat in plaats van drie (schaalvergroting), waardoor het contrast met de 
één verdieping tellende vleugels aan de zuidzijde groter wordt. De ramen aan 
de zuidzijde zullen worden voorzien van houten draaiende lammelen aan de 
buitenzijde van het raam om de zon te weren. Aan de noordzijde is zonwering 
niet nodig en zijn tevens de raamopeningen iets kleiner om hierdoor minder 
warmte te verliezen door het raam in vooral de winter (Quantrill, 2009; 
Hausladen, 2008). 

4.2 | Structuur van de gevelopeningen

Afbeelding 4.6 
Uitstraling gevels locatie Kneippen
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Afbeelding 4.7 
Uitkragend kozijn, Villa Aurora Borealis, Paul de Ruiter 

Afbeelding 4.8 
Houten draaiende lamellen als buitenzonwering
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Afbeelding 4.9 
Vooraanzicht

Afbeelding 4.10 
Rechterzijaanzicht
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Afbeelding 4.11 
Achteraanzicht

Afbeelding 4.12 
Linkerzijaanzicht



79



80

De groeipromenade bevat een robuuste constructie van houten gelamineerde 
liggers en kolommen van vergrijsd eikenhout. Door de constructie van hout 
te maken past deze beter binnen het concept van de bomenrijen (promenade) 
die zich buiten de school aan de zuid- en noordzijde bevinden. Deze keuze 
voor een meer vergrijsde houtkleur heeft te maken met het contrast met de 
vleugels die in de aula haken. Qua functie en vorm zijn de groeipromenade en 
de blokken al erg anders, de materiaalkeuze en zijn kleur kunnen dit nog eens 
versterken. De grijze kleur lijkt erg op de kleur van de cementdekvloer op de 
begane grond, waardoor de groeipromenade nog meer als één object werkt. 
 
Wanneer men vanaf de weg richting de school loopt wordt een pad bewandeld 
bestaande uit houten delen. Deze delen zijn van hetzelfde materiaal gemaakt 
als de houten aulaconstructie. Wanneer de school betreden wordt krijgt het 
pad de functie van hellingbaan in het gebouw, om de hoogteverschillen door 
de taludtrap te overbruggen. Omdat de hellingbaan hierdoor in contact komt 
te staan met de beganegrondvloer is het erg belangrijk goed na te denken over 
materiaalkeuze. De vergrijsde eikenhout steekt niet hard af tegen de grijze 
cementdekvloer die in de aula ligt. waardoor deze vloer meer als één geheel 
blijft werken samen met de hellingbaan. Om een open uitstraling te creëren 
in het gebouw is gebruik gemaakt van glazen balustrades, tevens langs de 
hellingbaan, om scherpe punten van de taludtrap weg te werken.

4.3 | Materialisering constructie en vloeren
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Afbeelding 4.13 
Gelamineerde houtconstructie, stalen verbinding 
tussen kolom en ligger, Heko Spanten Ede
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Afbeelding 4.14 
Vooraanzicht  
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Afbeelding 4.15 
Achteraanzicht  
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5. Beleving van kind en volwassene
Schoolgebouw als speelobject en plek waar nieuwsgierigheid en zintuigen geprikkeld worden

Afbeelding 51 
Kruipverdieping onder kleuterblok



5. Beleving van kind en volwassene
Schoolgebouw als speelobject en plek waar nieuwsgierigheid en zintuigen geprikkeld worden
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Tijdens het vooronderzoek is middels casestudies kennis opgedaan van de 
beleving van verschillende soorten scholen. Hierdoor is de bewustwording 
van welke architectonische elementen in een school de beleving op een 
bepaalde manier beïnvloeden vergroot. Door hier erg intensief mee bezig 
te zijn is het bewust kijken naar gebouwen erg ontwikkeld en deze kennis 
is weer te gebruiken tijdens het ontwerpproces. Door bepaalde zintuigen 
bewust te prikkelen bij gebruikers kan het gebruik van het schoolgebouw 
een stuk aangenamer worden en overzichtelijker worden en kan de gebruiker 
gestuurd worden door de architect en de manier waarop hij zijn gebouw heeft 
ontworpen. Omdat het niet haalbaar is te focussen op alle zintuigen zal de 
nadruk liggen op het zintuig zien, waarbij vertaald naar de architectuur vooral 
gespeeld zal kunnen worden met lichtinval en kleurgebruik. Door zichtlijnen 
naar buiten te maken aan het einde van een gang zal de gebruiker getrokken 
worden in die richting en het geeft een erg open beeld. Door te werken met 
kleuraccenten zal de focus op dit element worden versterkt bij de gebruiker en 
dit kan handig gebruikt worden wanneer bepaalde elementen in een gebouw 
belangrijker zijn dan anderen, wat de oriëntatie in het gebouw zal verbeteren 
(Doesburg, 1923). Zo kunnen deuren die voor het publiek gebruikt worden 
meer opvallend gekleurd worden dan meer facilitaire deuren, die minder op 
hoeven te vallen. Op de beelden in dit hoofdstuk zullen deze kleuraccenten en 
het spelen met licht steeds weer terugkomen. Gekozen is bijvoorbeeld voor 
glazen deuren die bedoeld zijn voor de bezoeker en dichte stalen deuren die 
bedoeld zijn voor het personeel of geen publieke aantrekkelijke functie bevat 
(zoals de toiletten). Bij de receptie is gebruik gemaakt van de kleur groen om 
snel de aandacht van nieuwe bezoekers te trekken bij binnenkomst. Een ander 
voorbeeld zijn de groengekleurde stapstenen, die de weg door het gebouw 
duidelijker zichtbaar maken. 
 

5.1 | Zintuiglijke beleving met een focus op licht en kleur 
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Afbeelding 5.2 
Verschillende deurtypen voor verschillende functies 

Afbeelding 5.3 
KLeuraccenten bij receptie trekt gebruikers aan 

Afbeelding 5.4 
Gekleurde stapstenen geven de gebruiker richting 
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5.2 | Interactie tussen kind, buurtbewoner en het gebouw

Naast ruimtes als de klaslokalen die met het doel zijn ontworpen om als 
leslokaal te functioneren zijn er tevens plekken in het gebouw die zijn 
ontstaan om een andere reden, zoals de groeipromenade een verkeersruimte 
en aula is, maar naast de hoofdfunctie biedt deze tevens mogelijkheden om 
andere activiteiten te laten plaatsvinden.

Werkplekjes ontstaan

Het gebouw geeft door zijn vorm en architectonische elementen meer 
gelegenheden om buiten de schoolbanken tevens werk te verrichten, of 
plekken voor het kind om zich even terug te trekken.

Gebouwvorm geeft suggesties voor activiteiten

De brede school is op zo’n manier ontworpen dat naast de hoofdfunctie die 
een bepaald deel van het gebouw heeft er tevens mogelijkheden en suggesties 
worden gegeven om andere activiteiten op diezelfde plek uit te voeren. 
Hierdoor wordt het gebouw erg flexibel en multifunctioneel en stuurt de 
gebouwvorm en de architectonische elementen de manier waarop de gebruiker 
het gebouw gebruikt aan en het stuurt zijn gedrag.
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Op verschillende plekken in de school wordt daglicht ingezet. Niet alleen om 
de gebruikers zich aangenaam te laten voelen binnen het gebouw, maar tevens 
om ze te leiden door het gebouw heen, het versterkt de routing.

Om verschillende functies in het gebouw meer met elkaar te verbinden zijn 
doorkijkjes door middel van ramen toegepast. Dit prikkelt de nieuwsgierigheid 
van het kind en stelt ze in contact met andere mensen.

Daglichttoetreding

Doorkijkjes
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Afbeelding 5.5 
Render aula met taludtrap, kijkend vanuit noorden 
richting het zuiden  
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Een kind zou de mogelijkheid moeten krijgen te kunnen spelen, ook op 
scholen waar een groot gedeelte van de dag geleerd wordt moet een manier 
gevonden worden om spelen te integreren, of op een spelende manier te 
leren. De brede school biedt deze mogelijkheden door de stapstenen en de 
baksteen wand van de gymzaal om te toveren tot speelelementen. Zoals 
op de afbeelding hiernaast te zien is heeft een kindje een aantal stapstenen 
opgestapeld (op ieder hoogteverschil zit één stapsteen vast aan de grond, 
om zo de toegankelijkheid van het gebouw te waarborgen), waardoor 
deze tevens werken als blokkendoos. Hierdoor wordt op spelenderwijs de 
motoriek van het kind verbeterd en tevens het ruimtelijk inzicht. Er wordt 
hierin op zintuiglijk gebied nog een extra stap gezet door de stapstenen in 
verschillende materialen uit te voeren. Zo zal de ene steen gemaakt zijn van 
hout, een ander weer van rubber en nog een ander van hol staal. Hierdoor 
klinken de stenen anders wanneer erop gelopen wordt, voelen ze anders en 
geeft het de jonge kinderen de kans om te leren over verschillende soorten 
materialen (Pallasmaa, 1996). De kleur van de stenen zijn allen groen, zodat 
het een verrassing blijft op wat voor soort steen je komt te staan. In de 
baksteenwand van het sportblok zijn een aantal bakstenen gedeeltelijk uit de 
wand getrokken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor kinderen om op deze 
stenen te klimmen om vervolgens in de glazen doos te kunnen klimmen die 
uitzicht biedt op de gymzaal. 

Stapstenen als blokkendoos van verschillende materialen en bakstenen 
als klimelement

Afbeelding 5.6 
Stapstenen

Afbeelding 5.7 
Uitstekende bakstenen
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Zoals eerder omschreven bestaat de vloer van de aula uit één grote trap die de 
daadwerkelijke hoogtelijnen van de omgeving volgt. Het gebouw is op een 
zodanige manier op de locatie geplaatst dat in het noordelijke gedeelte van de 
aula een tribune ontstaat waar in het daadwerkelijke talud de grond erg steil 
afloopt. Wanneer men vanaf de aula naar buiten kijkt is te zien dat het talud 
in dezelfde lijn als de aulatrap naar beneden loopt. De taludtrap in de aula 
heeft daardoor niet alleen de functie van trap gekregen maar tevens tribune in 
het noorden van de aula, waar een deel van de leerlingen of buurtbewoners 
kunnen luisteren naar een spreker of klein toneelstukje.  

Taludtrap als tribune

Afbeelding 5.8 
Tribunetrap
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Afbeelding 5.9 
Aula met stapstenen, doorkijkje sportblok en tribune
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Op het eerste gezicht ogen de blokken erg gesloten en krijgen daardoor 
tevens de uitstraling van zelfstandige blokken die in de aula zijn geschoven. 
Om niet het contact met de school te verliezen en de school als één geheel 
te laten functioneren zijn in de blokken doorkijkjes geplaatst in de vorm 
van ramen. Op de volgende beelden is te zien hoe een dergelijk doorkijkje 
bij de kleutervleugel eruit ziet. Dit doorkijkje is laag geplaatst en geeft de 
jonge kinderen in het achterliggende lokaal de mogelijkheid interactie met 
andere leerlingen buiten hun lokaal te hebben of met buurtbewoners. Dit zal 
hun sociale vaardigheden vergroten en tevens zal het de levendigheid van 
de school vergroten, doordat te zien is dat de blokken in de verschillende 
vleugels actief worden gebruikt.

Doorkijkjes

Afbeelding 5.10 
Doorkijkje
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Afbeelding 5.11 
Doorsnede met doorkijkje vanaf kleutervleugel
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Afbeelding 5.12 
Kleutervleugel, met daaronder de kruipverdieping
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Door de verschillende verdiepinghoogtes en verspringende blokken in de 
school worden plekjes gecreëerd die zijn afgestemd op de leeftijd en lengte 
van het kind. Voor de jongere kinderen worden plekjes gecreëerd die laag 
zijn en klein van schaal, waardoor ze zich veiliger en meer geborgen voelen 
in een ruimte (Cuito, 2001), terwijl voor de wat oudere kinderen een grotere 
schaal interessanter  en uitdagender is. Daarom bevindt zich bij de kleuter 
vleugel een lage speelruimte onder de vleugel waar de jongere kinderen zich 
even kunnen verstoppen en terugtrekken. Tevens zullen ramen in en tussen 
de kleuterlokalen laag geplaatst worden, waardoor deze rekening houden met 
de schaal van het kind. Wanneer de kinderen ouder zijn zullen ze uitgekeken 
raken op deze schuilplekjes en kunnen ze daarom op de bovenste verdieping 
van de basisschool vleugel een werkplek opzoeken in het leerlandschap 
waarbij ze uitkijken over het schoolplein vanaf een hoog punt. 
 

Kruipverdieping voor de kleintjes 

Afbeelding 5.13 
kruipverdieping
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Afbeelding 5.14 
Doorsnede van de kleutervleugel met de kruipverdieping eronder
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Afbeelding 5.15 
Kruipverdieping, een speelruimte voor de allerkleinsten
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In hoofdstuk één is gesproken over de onderwijsmethode die toegepast zal 
worden in de brede school. Een visie op onderwijs die zich uit in het creëren 
van vrijheid, waardoor kinderen meer kans krijgen zichzelf op hun eigen 
manier te ontplooien. Deze vrije ruimte wordt gecombineerd met een goede 
theoretische basis, in de vorm van klassikale lessen, waardoor met deze 
kennis door de kinderen in de praktijk geëxperimenteerd kan worden, en deze 
praktijk betekent dan ook actief bezig zijn in de school zelf met projectjes. 
Daarom zal het klaslokaal er niet uitzien als een doorsnee klaslokaal waarbij 
de kinderen twee aan twee richting de juffrouw of meester kijken, maar zullen 
ze bestaan uit kleine groepjes, die zelfstandig werken een gedeelte van de 
dag. Om het kind meer keuzemogelijkheden te bieden in het gebouw wat 
betreft de manier van werken geeft het lokaal het kind de mogelijkheid om 
zich terug te trekken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ramen met naar 
buiten uitkragende kozijnen, waardoor plek ontstaat voor het kind om in deze 
omsloten inkeping te gaan zitten en bijvoorbeeld een boek te lezen. 

Diepe negges als werkplekjes 
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Afbeelding 5.16 
Naar buiten uitkragend raamkozijn 
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Afbeelding 5.17 
Kleuterlokaal, met leerplekjes in de raamkozijnen
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Wanneer men vanaf de gemeenschappelijke aula één van de vleugels inloopt 
betreedt men gangen, hellingbanen en trappen om bij de juiste ruimte te 
komen in één van de blokken. Door op een aantal plekken brede gangen toe 
te passen van rond de 3 meter breed ontstaat ruimte voor werkplekken. Deze 
ruimten kunnen gebruikt worden door de lokalen die aan deze gangen liggen 
of op een andere plek in de vleugel. Hierdoor wordt de grens tussen lokaal en 
gang verzacht en ontstaat een leerstraat tussen de twee blokken in een vleugel 
(Martens, 2011). Dit zorgt ervoor dat deze ruimte meer levendig wordt. 
 
De levendigheid en aangename sfeer tussen de twee blokken in een vleugel 
wordt nog eens extra vergroot door de grote hoeveelheid daglichttoetreding. 
Het glazen dak en het verticale glas aan het einde van de gang zorgen voor een 
natuurlijk uitzicht naar buiten waarbij de vele bomen rondom de school goed 
te zien zijn en zorgt ervoor dat er op ieder moment van de dag via het dak 
zonlicht in de gang valt, wat positief werkt op het welzijn van de gebruiker 
(Quantrill, 1999; Steemers, 2002). 

Daglicht en leerplekken in de vleugelgang

Afbeelding 5.18 
Leerstraat

Afbeelding 5.19 
Daglichttoetreding vleugelgang
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In iedere vleugel bevinden zich garderobes die direct zijn verbonden met de 
gang. Het zijn inhammen die opvallen door hun totale groene kleur vanbinnen. 
De garderobe inham bevat tevens kluisjes, zodat het kind ‘s ochtends nadat 
het zijn jas heeft opgehangen eventueel meteen zijn spullen kwijt kan. De 
kluisjes zijn geplaatst in een stalen frame en vastgezet. Door op bepaalde 
plaatsen geen kluisjes te plaatsen ontstaan gaten in het meubel waarin een 
kind de mogelijkheid krijgt zich terug te trekken. Het is erg belangrijk dat het 
kind mogelijkheden krijgt op school om even op zichzelf te zijn, waardoor hij 
zich beter kan ontwikkelen.

Garderobe als kleurrijke inham

Afbeelding 5.20 
Kleurrijke garderobe
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Afbeelding 5.21 
Leerstraat basisschool vleugel
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Net als in de eerder besproken kleuterlokalen bevindt zich in een lokaal van de 
basisschool een leeshoekje en plek voor het kind om zich terug te trekken. Dit 
keer is het niet alleen door diepe negges van de ramen (welke zich overigens 
tevens in deze lokalen bevinden), maar is als extra element bij het lokaal 
die aan de taludtrap ligt deze trap gedeeltelijk doorgetrokken in het lokaal. 
Hierdoor ontstaat een plateau welke aansluit op een doorkijkje die zicht biedt 
op de aula. Een kind dat even voor zichzelf wil werken of een taak heeft 
voltooid kan iets voor zichzelf gaan doen op dit plateau. 
 
Omdat het aantrekkelijk is voor de kinderen om een eigen plekje te hebben en 
zich even terug te trekken van de klas is de kans groot dat er vaak een kindje 
zit te werken op deze plek. Dit heeft ook positieve gevolgen voor de beleving 
en levendigheid van de aula, omdat wanneer men vanuit de aula door dit 
doorkijkje bij het plateau kijkt er vaak een kind zal zitten die voor zichzelf aan 
het werken is.

Verlenging taludtrap als leeshoekje 
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Afbeelding 5.22 
Verlenging taludtrap in klaslokaal
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Afbeelding 5.23 
Klaslokaal basisschool met verlengde taludtrap als leeshoekje
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Het eerder besproken klimelement in de aula leidt naar een opening in het 
sportblok. Wanneer het kind hierin is geklommen via de uitstekende bakstenen 
bevindt het zich in een glazen doos. Omdat het sportblok lager ligt dan de 
aula ter plekke van de doos ontstaat er op de beganegrond van het sportblok 
genoeg vrije hoogte om de glazen doos in de gang naar de gymzaal door te 
laten lopen. Hierdoor ontstaat een bijzonder beeld wanneer de gang naar de 
gymzaal wordt betreden. Het kan dan zijn dat er een kindje van boven je 
hoofd op je neerkijkt. De doos steekt door deze gang heen en komt uit bij 
de gymzaal zelf. Hierdoor kunnen kinderen neerkijken op wedstrijden of 
gymmende medeleerlingen, zonder dat ze door het sportblok heen moeten 
lopen richting de tribune. Hierdoor wordt de interactie en levendigheid van de 
verschillende onderdelen in de school vergroot.  
 
Een ander interessant onderdeel is de langwerpige gang zelf richting de 
gymzaal. Wanneer vanaf de aula de vleugel met het sportblok wordt betreden 
zal men via een hellingbaan de deur naar het sportblok kunnen openen. Dan 
bevindt men zich in een hoge, maar smalle ruimte, welke de schaalvergroting 
richting het noorden van het gebouw nog eens extra kracht bijzet. In eerste 
instantie kan het niet aantrekkelijk zijn deze gang door te lopen, maar door de 
raamopeningen en daardoor daglichttoetreding aan het einde van de gang trekt 
het de gebruiker richting dit licht.

Glazen doos als doorkijkje naar de gymzaal

Afbeelding 5.24 
Daglicht geeft richting

Afbeelding 5.25 
Doorkijkje sportblok
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Afbeelding 5.26 
Doorsnede glazen doos  doorkijkje in sportblok
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Afbeelding 5.27 
Gang naar gymzaal



121



6. Duurzaam licht en lucht
Ontwerpen aan de hand van waardekaders, rekening houdend met het Zweedse klimaat 

Afbeelding 6.1 
Studiemodel klaslokaal 1: 100



6. Duurzaam licht en lucht
Ontwerpen aan de hand van waardekaders, rekening houdend met het Zweedse klimaat 
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6.1 | Waardekaders

Wanneer een gebouw duurzaam is kan dit veel verschillende dingen 
betekenen. Vaak wordt vandaag de dag meteen gedacht aan bijvoorbeeld 
zonnepanelen. Maar duurzaamheid is veel meer dan dat. Een echt goed 
ontworpen duurzaam gebouw neemt bepaalde duurzame aspecten al mee 
tijdens het ontwerpen, op een passieve manier. Hierbij kan gedacht worden 
aan de situering ten opzichte van de zon, maar ook het contact met een 
natuurlijke omgeving maakt een gebouw duurzaam. Al deze verschillende 
soorten van duurzaamheid kunnen onderverdeeld worden in waardekaders, 
die bestaan uit de drie P’s: People, Planet en Profit (Rutten, 2009). Op de 
volgende afbeelding is een schema te zien van de zes onderdelen. Omdat een 
goed duurzaam gebouw niet alle zes onderdelen mee kan nemen omdat alles 
dan half wordt uitgevoerd is tijdens het ontwerpproces van de brede school 
tevens een focus vastgesteld welke zich richt op de basale waarde en de 

Basale waarde

De basale waarde richt zich op de primaire behoeften van de gebruiker. Naast 
beschutting is dit tevens de beleving van het gebouw. In het ontwerp van de 
school is hier veel aandacht aan besteed door onder andere het gebruik van 
daglicht voor een aangenaam verblijf. In het vorige hoofdstuk is hier veel over 
te lezen. 

Ecologische waarde

Dit waardekader richt zich op energieopwekking en het besparen van energie 
door passief ontwerpen zoals de eerder genoemde situering ten opzichte 
van de zon en hoe het gebouw hierop inspeelt, in plaats van dat het een 
gebouw is die op meerdere locaties zou kunnen staan is het een op maat 
gemaakt ontwerp voor die specifieke plek. Naast daglicht ligt de focus bij dit 
waardekader tevens op de luchtkwaliteit in het gebouw, wat erg belangrijk is 
in scholen, omdat ze zo druk bezet zijn. 
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Afbeelding 6.2 
Waardekaders
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In Zweden is het een stuk kouder dan in Nederland en tevens sneeuwt het 
er veel meer en vaker. Verder zijn de zonnestanden anders en zijn er in de 
winter veel minder zonuren en in de zomer veel meer. Dit zijn feiten over 
het Zweedse klimaat die de meeste mensen wel kennen, maar om in de brede 
school hier goed op in te kunnen spelen zal het klimaat gedetailleerder moeten 
worden beschreven. Door het gebruik van het programma Climate Consultant 
kon erg secuur informatie worden verkregen over het klimaat in Zweden. 
Hierbij kon de dichtstbijzijnde stad worden ingevoerd als referentie wat in 
dit geval Stockholm is. Tevens kon daarnaast de stad Amsterdam ingevoerd 
worden, om de vergelijking tussen Zweden en Nederland te kunnen maken. 

6.2 | De brede school in het Zweedse klimaat

Zonnestanden en uren

In onderstaande afbeeldingen is te zien hoe de zonnestanden en uren zijn 
verdeeld over het jaar. Te zien is dat op de locatie in Zweden in de winter 
maar vier uur per dag de zon schijnt en tevens meer richting het zuiden 
opgaat en ook ondergaat. In de zomer komt de zon juist erg vroeg op en gaat 
laat onder, waarbij de zonsopgang en ondergang zich beiden meer richting 
het noorden bevinden (Climate Consultant). In het ontwerp is door deze 
grote verschillen in daglicht daarom van groot belang om veel aandacht aan 
kunstlicht te besteden en door de lage zonnestanden zal veel aandacht besteed 
moeten worden aan buitenzonwering, wat in de school gedaan is door het 
toepassen van horizontale houten lamellen  die in lijn staan met de horizontale 
houten delen en baksteen van de gevel. 

Afbeelding 6.3 
Zonnestanden Stockholm
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Omgaan met sneeuw en vorst

In Stockholm valt gemiddeld 3 maanden per jaar sneeuw (Climate 
Consultant), waarbij voor een deel natte sneeuw wat niet blijft liggen. Dit 
betekent toch dat er vanuit moet worden gegaan dat een kwart van het jaar het 
dak van de brede school bedekt zal zijn met sneeuw. Hier is in het ontwerp 
rekening mee gehouden door het toepassen van verticale raampartijen, niet 
alleen in de gevel maar ook in horizontale lange stroken net onder het dak. 
Wanneer men namelijk alleen een glazen dak toe zou passen zal deze een 
deel van het jaar helemaal niet nuttig zijn wat betreft daglichttoetreding. Het 
positieve is wel dat bij niet teveel sneeuw een mooi diffuus licht de school 
binnenschijnt vanuit de glazen daken in de gangen.  
 
Wanneer gekeken wordt naar grondvorst is er tevens een groot verschil tussen 
Zweden en Nederland. Waar de temperatuur van de grond in Nederland alleen 
onder nul komt rond januari en februari en niet dieper dan een meter in de 
grond, ligt het vriespunt in Zweden op meer dan twee meter diepte en dit 
voor wel vier maanden per jaar (Climate Consultant). Het is belangrijk hier 
rekening mee te houden bij het isoleren van de vloeren. Wanneer dit niet goed 
gebeurd zal deze grondvorst naar boven optrekken. Om dit te voorkomen is 
een beganegrondvloer toegepast met een U-waarde van 0,15 en bevindt zich 
in de beganegrondvloer tevens vloerverwarming om de kou tegen te gaan in 
de ochtend. Voordeel is wel dat door de rotsachtige grond het optrekken van 
vocht niet plaatsvindt.

Afbeelding 6.4 
Lage winterzon in Zweden

Afbeelding 6.5 
Sneeuwval  in Zweden
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6.3 | Daglicht in Scandinavische architectuur

Wat opvalt wanneer men Scandinavische architectuur bestudeert en let op hoe 
daglicht toetreed in een gebouw valt op dat zeer vaak vanaf het dak of hoog in 
de gevel het licht naar binnen valt. Dit is erg typerend en tevens begrijpelijk 
als men nog eens de zonnestanden bekijkt op de vorige pagina. Wanneer het 
winter is staat de zon ontzettend laag en wanneer er ramen toegepast worden 
die laag in de gevel zitten worden mensen enerzijds verblind door deze 
rechtstreekse zon en anderzijds is het zo dat hoge situering van ramen ervoor 
zorgt dat het daglicht dieper in de ruimte valt, omdat het niet direct op de vloer 
valt als het binnen is. Dit werkt vooral erg positief bij diepe gebouwen. Er is 
al erg weinig zonlicht in de winter in Scandinavië dus op deze manier wordt 
geprobeerd toch zoveel mogelijk zonlicht op een aangename manier binnen te 
krijgen (Quantrill, 1990). Een aantal voorbeelden hiervan zijn op de volgende 
afbeeldingen te zien. Het eerste voorbeeld laat een glazen dak zien met hierin 
zonnecellen verwerkt. Dit is wat tevens is toegepast in de brede school, 
waarbij zich in het midden van alle vier de vleugels een glasdak bevindt.  
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 6.6 
Glasdak met pv cellen van Esolva
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Afbeelding 6.7 
Temppeliaukion kirkko, Helsinki, Timo en Tuomo Suomalainen

Afbeelding 6.8 
Maison Louis Carre, Alvar Aalto
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Afbeelding 6.9 
Perspectief brede school, glasdaken met pv cellen en 
vleugelblokken bedekt met sedum
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Tijdens het ontwerpen was het belang van het bewust bezig zijn met 
daglichttoetreding in het gebouw erg groot. Door verschillende varianten van 
de aula en het klaslokaal in het programma Dialux te zetten was te meten 
welke variant het best voldoet aan de eisen wat betreft daglichttoetreding. Zo 
geldt voor het klaslokaal dat op iedere plek waar de kinderen en leraar zitten 
minimaal 500 lux te meten moet zijn (Groot, 2012). Bij de aula ligt dit getal 
een stuk lager, maar omdat deze ruimte gedeeltelijk ook wordt gebruikt als 
werkplek zal hierbij een minimum van 400 lux aangenomen worden. 
 
Bij de aula is uiteindelijk gekozen voor een strook verticaal glas net onder het 
dak over de gehele lengte van de aula en de kopse kanten van de aula bestaan 
volledig uit glazen puien. Verder is er halverwege de lengte van de aula nog 
een gedeelte glazen gevel te vinden. In het klaslokaal is een raamoppervlakte 
toegepast van in totaal 15 m2 van het totale geveloppervlak van 35 m2. Het 
raamoppervlak van deze noordelijk gerichte lokalen is wat kleiner dan in het 
zuiden, dit omdat het goed is meer thermische massa te hebben aan de koude 
noordzijde, zodat de kou beter buiten kan worden gehouden (Hausladen, 
2008). Verder is in de noordelijke lokalen een raam in de wand die aan de 
gang ligt toegepast, hierdoor valt daglicht via het glasdak in het klaslokaal. 
Door hoog plaatsen van ramen en het gebruik van een glazen dak in het 
midden van het gebouw(deel), valt het daglicht zo diep mogelijk in de ruimte 
en wordt het daglicht hierdoor zo optimaal mogelijk benut (Quantrill, 1990).
In de volgende afbeeldingen is te zien hoe de daglichttoetreding voor aula en 
lokaal eruit zien en tevens hoe dit wordt aangevuld met kunstlicht. Hiervoor 
zijn tl lampen toegepast van het merk ERCO (monopoll armaturen 54 watt, 
afmetingen 1800 mm en 3200 mm, respectievelijk toegepast in het klaslokaal 
en de aula). 

6.4 | Daglichttoetreding in aula en lokaal
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Afbeelding 6.10 
Daglichttoetreding vleugel basisschool, zonnestand zomer en winter

Afbeelding 6.11 
Luxmeting daglicht  en kunstlicht in lokaal

Afbeelding 6.12 
Daglichttoetreding aula, zonnestand zomer en winter

Afbeelding 6.13 
Luxmeting daglicht en kunstlicht aula
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Na de metingen in Dialux zijn de meest geschikte varianten in maquettevorm 
gemaakt en vervolgens in de bezonningskamer geplaatst om te kunnen 
zien hoe het daglicht door het jaar heen in het klaslokaal valt. In de 
bezonningskamer kan de zonnestand in worden gesteld voor verschillende 
landen en plaatsen in de wereld. Stockholm is de plaatst die het dichtst in de 
buurt van Norrköping ligt en daarom gekozen om de meting mee te doen. 
Opvallend is dat het raam in de binnenwand (waarachter zich het glazen dak 
bevindt) zorgt voor erg veel daglichttoetreding. Er moet hierbij alleen wel 
rekening gehouden worden met het feit dat het blok naast dit lokaal een deel 
van het zonlicht belemmerd, vooral wanneer de zon laag staat. Daarom is de 
meting van april 8 uur ‘s ochtends niet correct, omdat het zonlicht nooit op 
deze manier via het raam in de binnenwand naar binnen kan vallen. Wel geven 
de foto’s een mooi beeld van hoe de zon zich gedurende de dag rondom het 
lokaal beweegt. 

Bezonning in het lokaal

Abeelding 6.14
Juni 8 uur ‘s ochtends
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Afbeelding 6.15 
april 8 uur ‘s ochtends

afbeelding 6.16 
april 12 uur  ‘s middags

afbeelding 6.17 
april 18 uur  ‘s middags
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Na het onderzoeken van de mogelijkheden wat betreft thermische massa van 
het gebouw is besloten te kiezen voor een lichte constructie. De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn dat in koude klimaten thermische massa in de 
wintermaanden juist nadelig werkt, omdat de extreme kou in de constructie 
trekt en dit veel energie kost om weer op te warmen. In de tussenmaanden 
en zomermaanden daarentegen is een grote thermische massa wel voordelig, 
omdat de verschillen tussen buiten en binnen dan minder groot zijn, waardoor 
de massa juist als buffer werkt en de kleinere temperatuursverschillen door 
de massa opgevangen worden in plaats van door verwarming of koeling. 
Maar in koude klimaten zoals in Zweden zijn deze tussenmaanden zo kort dat 
de thermische massa niet in het voordeel werkt. Een andere reden voor het 
toepassen van een lichte constructie is om het feit dat het gebouw niet constant 
wordt gebruikt. De gehele nacht is de school dicht en zal de kans krijgen af te 
koelen. Met een lichte massa zal het ‘s ochtends weinig tijd en energie kosten 
om de ruimten weer op een aangename temperatuur te krijgen, terwijl dit bij 
een grote thermische massa ontzettend veel energie kost. Voordat de ruimte 
opgewarmd is moet namelijk eerst ook de grote thermische massa opwarmen. 
Deze energie wordt alleen in de lange nacht zo weer weggegooid (Vaan, 
2010). Daarom is gekozen voor een lichte houtskeletbouw constructie met 
goede isolatie met een U-waarde van rond de 0,15, wat de eisen zijn die aan 
schoolgebouwen worden gesteld in Zweden (Eurima, 2007). 

Keuze lichte constructie van houtskeletbouw

6.5 | Thermische massa

Nadat het lokaal in het programma CASAnova is geplaatst blijkt uit de 
resultaten dat een  zware constructie toch voordeliger was geweest omdat 
er hierdoor minder koeling nodig is door de warmte die kinderen uitstralen 
(100 Watt per uur per kind). Deze warmte trekt dan in de thermische massa 

Toetsing constructie in CASAnova
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Afbeelding 6.18 
Grafiek aantal uren koeling en verwarming per maand

waardoor het klaslokaal minder snel opwarmt. Dit is een belangrijk punt 
dat niet is meegenomen in de tot standkoming van de keuze voor een lichte 
constructie. Aangenomen werd dat een lichte constructie zich juist goed 
aanpast aan de temperatuur voor het kind in een lokaal, en door het koude 
klimaat zou koeling sowieso niet veel nodig zijn. Dit is ook zo in de meeste 
functies alleen door de volle bezetting in een klaslokaal en daarmee de grote 
warmteafgifte werkt in deze situatie een zware constructie als beton of een 
ander soort steen beter en wegen de voordelen van een lichte constructie 
daarom niet op tegen de nadelen. In de grafieken hieronder is de output van de 
koelings- en warmtebehoefte te zien gedurende het jaar. 

Afbeelding 6.19 
Grafiek benodigde hoeveelheid energie per jaar in kWh per m2 per maand
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6.6 | Luchtbehandeling

Luchtbehandelingskasten per vleugel

De gebouwtypologie laat duidelijk zien dat de aula oftewel de middenas een 
andere functie en gebruik heeft dan de vleugels. In deze vleugels bevinden 
zich onder andere klaslokalen, waaraan strenge eisen gesteld worden wat 
betreft de luchtkwaliteit. Voor de aula en gangen gelden minder strenge eisen 
(Hooft, 2011). Wanneer een keuze gemaakt moet worden voor een systeem 
om het gebouw te ventileren en de lucht te verwarmen en koelen, is het 
daarom logisch om per vleugel een systeem toe te passen, die een overstort 
heeft naar de gang met glasdak in het midden van de vleugel en de aula 
(Kunnen, 2012). In de doorsnede op de volgende pagina is te zien hoe dit in 
zijn werk gaat.  
 
De aanvoerlucht wordt in het klaslokaal via een geperforeerd verlaagd 
plafond ingeblazen (Nafisinia, 2009). Dit is een systeem ontwikkeld door 
TNO dat ervoor zorgt dat er geen tocht ontstaat bij de inblaas van de lucht. 
De afvoerlucht wordt vervolgens op een aantal plekken aan de binnenzijden 
van de blokken weer afgezogen, waarna de warmte van deze lucht wordt 
teruggewonnen middels een twincoil systeem. Hierdoor wordt het mogelijk 
om minimaal 50% minder lucht te verwarmen, doordat deze warmte al uit de 
afvoerlucht gehaald kan worden (Van Gorkum, 2004). 
 
De overstort naar de aula bevindt zich in wanden van de blokken op de lagere 
verdiepingen die aansluiten op de aula en de gang. Door middel van roosters 
wordt de lucht in de verkeersruimten geblazen. De afvoer van deze lucht in 
de aula en gangen bevindt zich op de bovenste verdiepingen van de blokken, 
omdat de afvoerlucht warmer is dan de aanvoerlucht en hierdoor opstijgt. 
Via de grond worden de kanalen van het blok met de luchtbehandelingskast 
naar het naastliggende blok getransporteerd om de afstand zo kort mogelijk te 
houden. Wanneer na schooltijd een vleugel niet meer wordt gebruikt kan dit 
systeem worden afgesloten, waardoor niet onnodig energie wordt verbruikt op 
plekken waar dit niet meer nodig is.  
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Afbeelding 6.20 
Situering luchtbehandelingskasten / techniekruimtes per vleugel

Afbeelding 6.21 
Luchtbehandelijk individueel te regelen voor elk van de vier 
vleugels apart
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Afbeelding 6.22 
Technische doorsnede van van de basisschoolvleugel met hierin 
het luchtbehandelingssysteem uitgewerkt
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Afbeelding 6.23 
De basisschoolvleugel gezien vanaf de sportvleugel
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7. Constructie en details
De constructie als versterking van het gebouwconcept

Afbeelding 7.1 
Detail aansluiting aula op vleugeldak
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7. Constructie en details
De constructie als versterking van het gebouwconcept
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In voorgaande hoofdstukken is gesproken over het versterken van het 
concept door de keuze voor een constructie van houten ronde kolommen en 
gelamineerde liggers. Deze stellen de bomenrijen voor die typerend zijn voor 
de stadspromenades in Norrköping. De overspanningen van het gebouw lopen 
in verschillende richtingen, wat duidelijk te zien is in de afbeelding hieronder. 
De glasdaken in het midden van de vier vleugels worden overspannen door 
houten gelamineerde liggers in hetzelfde materiaal als de aula constructie. 
De blokken (twee per vleugel) worden allen opgebouwd uit houtskeletbouw, 
en zullen in dezelfde richting overspannen als de glasdaken, waardoor de 
twee lange zijden van een blok dragende wanden zijn. Qua stramien wordt 
uitgegaan van de maten van de aula. De blokken zijn ten opzichte van de aula 
steeds in een veelvoud van 5 graden geroteerd en hebben vervolgens hun 
eigen stramien, welke gekoppeld kan worden aan één punt in het grid van de 
aula.  
 
In de details op de volgende pagina’s zal de typerende constructie te zien zijn 
en tevens is een belangrijk detail van het gebouw de glazen gevel van de aula. 
Deze stralen verticaliteit uit door de verticale kozijnkolommen die in het zicht 
staan. Horizontaal gezien worden de glasplaten gekit. 

7.1 | Constructie en detaillering

Afbeelding 7.3 
Overspanningsrichting

Afbeelding 7.2 
Hoekverdraaiing blokken t.o.v. aula
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Afbeelding 7.4 
Stramien
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Afbeelding 7.5 
Detail aansluiting auladak op vleugeldak
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Afbeelding 7.6 
Detail aansluiting vleugeldak op glasdak gang
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Afbeelding 7.7 
Detail aulaconstructie met glazen pui
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Afbeelding 7.8 
Detail aansluiting auladak op glasdak en vleugel op glaspui



152

      | Conclusie en reflectie

Tijdens het ontwerpproces van de brede school is continu gezocht naar 
manieren om functionaliteit, duurzaamheid, beleving van het kind en een 
optimale integratie in de natuurlijke omgeving van het gebouw samen te laten 
komen. Wanneer gekeken wordt naar het eindresultaat kan geconcludeerd 
worden dat deze punten allen terugkomen in het ontwerp en elkaar goed 
aanvullen. De uitdaging zat hem vooral in het verkrijgen van een duidelijke 
structuur en eenvoud in het gebouw, omdat de ervaring van het talud binnenin 
het gebouw door de taludtrap erg veel aandacht op zou gaan eisen. Er is 
daarom voor gekozen om de blokken met verschillende functies te ontwerpen 
met strakke lijnen wat in contrast staat met de ronde vormen van de taludtrap. 
Door het rechte dak boven de aula worden de verschillende onderdelen weer 
met elkaar verbonden en werkt het gebouw als één geheel. Door het creëren 
van doorkijkjes wordt dit gebouw als één totaal versterkt, omdat de op het 
eerste gezicht gesloten blokken contact zoeken met de aula door ramen in 
de muren. De vorm van het gebouw biedt tevens mogelijkheden voor het 
verkrijgen van zonne-energie en de hoog geplaatste verticale raamstroken 
in de aula en in de gangen met glazen daken zorgen ervoor dat zonlicht 
diep de ruimten in kan dringen en zelfs wanneer er sneeuw ligt zal er nog 
daglicht binnen kunnen vallen. Wanneer dit alles naast elkaar wordt gezet 
kan geconcludeerd worden dat in de brede school al deze aspecten optimaal 
zijn geïntegreerd en samenwerken. Wanneer nagedacht wordt over wat beter 
zou kunnen kan gedacht worden aan het meer tot in detail uitwerken van de 
schaalvergroting, bijvoorbeeld in de deurknoppen. Tevens zou nog een extra 
stap gemaakt kunnen worden in het duurzame (dag)lichtgebruik, door meer 
varianten te maken van het gebouw als geheel zou beter gemeten kunnen 
worden welke soort raamopeningen en oppervlakte van raamopeningen 
optimaal zullen zijn binnen het gebouw.
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