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Met de in 2015 gesloten Green Deal Scholen is gewerkt 

aan het agenderen van de opgave om de onderwijs-

gebouwen op grote schaal te gaan verduurzamen. De 

opbrengsten van het uitvoerings programma worden 

langzamerhand zichtbaar. Zo kan de sector met de 

uitkomsten van een ! nanciële analyse onder de praktijk-

ervaringen eindelijk beschikken over kengetallen over de 

verduurzaming van het onderwijsvastgoed. 

Bij aanvang van de Green Deal Scholen was informatie 

over succesvolle verduurzamingsprojecten nog nauwelijks 

beschikbaar. Voor Ruimte-OK was dat de reden om 

samen met gemeenten en schoolbesturen op zoek te 

gaan naar referentiemateriaal van bewezen aanpakken. 

Wij verzamelden er ruim tachtig. Vijftien daarvan zijn 

als steekproef nader onderzocht. In een uitgebreide 

(! nanciële) analyse is een vergelijking gemaakt met 

landelijke kengetallen, waargenomen elektraverbruik, de 

gekozen aanpak, doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen, 

kostenverdeling, de toegepaste ! nancieringsvorm en de 

effecten op exploitatie en klimaatdoelstellingen. Deze 

analyse levert interessante inzichten op.

 
Inzet koplopers loont
Van oorsprong was de uitvoering van de onderhoudstaak 

puur technisch en ! nancieel gedreven. De onderzochte 

praktijkervaringen laten zien dat het onderhoud een 

uitgelezen kans is om direct de kwaliteit van de leer-

omgeving op orde te krijgen. Onderwijsorganisaties die 

structureel werk maken van een meer integrale aanpak van 

het onderhoud en daarbij de ontvangen rijksvergoedingen 

bundelen, vinden de ruimte om op basis van een goed 

plan samen met de gemeente te investeren in gezonde en 

duurzame schoolgebouwen. 

De inzet van deze koplopers blijkt in de praktijk te lonen. 

Als gevolg van gedane investeringen zien zij het tekort 

op hun gebouwexploitatie niet verder oplopen of zelfs 

met duizenden euro’s teruglopen. Na een duurzame 

renovatie kan het schoolbestuur rondkomen binnen 

zijn rijksvergoedingen. Geld dat vanuit het Rijk wordt 

ontvangen voor het geven van onderwijs hoeft daardoor 

niet langer naar de huisvesting. Een integrale aanpak 

kent zodoende alleen maar winnaars. Ons klimaat, de 

Bij de duurzame renovatie van basisschool De Biezenhof in 

Halsteren is bewust gekozen voor een integrale aanpak.

Een andere, meer integrale, kijk op de onderhoudstaak van het schoolbestuur, kan zorgen 

voor een algehele kwaliteitsverbetering van de huisvesting in het onderwijs. Dit blijkt uit 

verdiepend onderzoek naar de praktijkervaringen die door schoolbesturen recent zijn 

opgedaan binnen de Green Deal Scholen. 

Tekst: Marco van Zandwijk, Ruimte-OK
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gezondheid van leerkrachten en het ontwikkelperspectief 

van kinderen varen er wel bij. Een bijkomend voordeel voor 

de gemeente; dure nieuwbouw is niet altijd nodig. 

Geld verdienen met duurzaamheid
Geld verdienen met duurzaamheid. Het klinkt bijna te 

mooi om waar te zijn. Een groot deel van de opge-

dane praktijkervaringen binnen de Green Deal Scholen 

laat zien dat dit echt waar kan zijn rond het veertigste 

levensjaar van een school. Rond dit moment zijn meer-

dere onderdelen van de bouwkundige schil (kozijnen, 

gevel en dak) tegelijkertijd aan vervanging toe. 

Meerdere praktijkervaringen hebben dan ook juist dit 

moment aangegrepen om op een slimme manier een 

kwaliteitsverbetering van de huisvesting door te voeren. 

Zeker voor gebouwen uit de jaren zeventig blijkt dit te 

lonen. Gebouwen uit die periode hebben doorgaans 

een gebouwschil die voor een groot deel uit kozijnen 

bestaat. Een ideaal moment om deze schoolgebouwen 

te verduurzamen is daarom ook het moment dat de 

buitenkozijnen aan vervanging toe zijn.

Verruiming financieringsmogelijkheden
De nieuwe kengetallen laten zien dat de ! nanciering 

nog steeds een structureel probleem blijft geven bij het 

zetten van stappen op het gewenste schaalniveau van de 

gemaakte klimaatafspraken. De opgave is namelijk vele 

malen groter dan waarin schoolbesturen en gemeenten 

nu een bekostiging ontvangen. Met het bundelen van 

kasstromen om te kunnen investeren in verduurzaming, 

kan door een (middel)groot schoolbestuur slechts één keer 

per jaar een onderwijsgebouw worden aangepakt. 

De vraag die zal voortkomen uit een eventueel nieuw 

klimaatakkoord zal vele malen groter zijn. Om te 

kunnen werken aan de klimaatdoelstelling om alle 

onderwijsgebouwen in 2040 energieneutraal te hebben 

zullen zo’n 400 scholen per jaar verduurzaamd moeten 

worden. Met alleen de Wet Milieubeheer en het doorvoeren 

van enkele losse maatregelen als ledverlichting en 

zonnepanelen gaan scholen uiteindelijk niet voldoen 

aan de Klimaatdoelstellingen. Er zal dus gezocht 

moeten worden naar een structurele verruiming in ! nan-

cieringsmogelijkheden. Met de recente voorstellen van 

de sectorraden en de VNG wordt gemeenten een regierol 

toegedicht op het dossier van verduurzaming en renovatie. 

De verwachting is dat dat de zoektocht naar nieuwe 

! nancieringsvormen zal vergroten. Daarbij kan worden 

gedacht aan regionale duurzaamheidsfondsen, 

gebouwgebonden ! nanciering, het onderbrengen in 

aparte stichtingen en vormen waarbij de gemeente vooruit 

! nanciert. In de meeste gevallen zal het schoolbestuur 

jaarlijks een (gebruikers)vergoeding voor de gedane 

investeringen in verduurzamen gaan betalen. Inzicht in de 

nul-situatie en het maken van duidelijke onderliggende 

(prestatie)afspraken zijn daarbij cruciaal.

Afweging nieuwbouw of renovatie
Scholen kunnen hun geld maar één keer uitgeven. 

Mee-investeren in nieuwbouw, maakt het onmogelijk 

om (extra) te investeren in het verduurzamen van de 

bestaande onderwijsgebouwen. Als het aan de sectorraden 

en de VNG ligt, is renovatie straks wettelijk aangemerkt 

als voorziening waarvoor de gemeente via een verplicht 

Integraal Huisvestings Plan (IHP) middelen beschikbaar kan 

stellen. Daarmee komt de rekening voor de sterk verouderde 

huisvesting in het onderwijs niet alleen bij het schoolbestuur 

te liggen. De verwachting is dat de voorgestelde wets-

wijziging er voor gaat zorgen dat er meer in samenhang 

naar de huisvestingsopgave zal worden gekeken. 

Collectieve aanpak 
Het Rijksprogramma van de Bouwagenda ziet graag 

een collectieve aanpak van projecten met een grote 

energieambitie. Dit hoge ambitieniveau is voor scholen 

(nog) niet goed te overzien laat staan (momenteel) te 

bekostigen. Er gaan daarom ook geluiden op om een 

evenwichtiger benadering van het speelveld te intro-

duceren. Een benadering waarin ruimte is voor een 

diversiteit in aanpakken en er ruimte is om te experi-

menteren. Zowel op niveau van het proces, project, 

product als de ! nanciering. Een breed gehouden 

speelveld doet ook meer recht aan de autonomie van 

de sector en vergroot daarmee de kans dat er geslaagde 

interventies gaan ontstaan. De kunst is om geslaagde 

interventies op het spoor te komen en leerzame ervaringen 

deelbaar te maken zodat deze voor een bredere doelgroep 

beschikbaar komen. 
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Op pagina 49 van deze uitgave van Duurzaam 

Gebouwd vindt u ook een artikel over de praktijk-

ervaringen die zijn opgedaan met de Green Deal 

Scholen. Daarin wordt meer ingegaan op de achter-

liggende motivaties om met verduurzaming van de 

school aan de slag te gaan.

Hanteerbare rekenregels & beschikbare downloads
Om schoolbesturen en gemeenten te helpen hun eigen business-

case te bouwen zijn er naast een standaard format voor een 

businesscase ook bijlagen opgesteld met de belangrijkste 

rekenregels en landelijke kengetallen wat betreft ontvangen 

rijksvergoedingen, energie, zonnestroom en CO2-reductie. 

Handig voor wie werk wil maken van het verduurzamen van het 

onderwijsvastgoed.

De genoemde rapportage en bijlagen met rekenregels zijn vrij te 

downloaden via www.GreenDealScholen.nl 

–  Tip: Download de Factsheet met opbrengsten van de 

Green Deal Scholen

–  Tip: Download de rapportage ‘Analyse kengetallen 

15 praktijkervaringen’ (incl. bijlagen)

–  Tip: Bekijk de zes informatiebladen waaronder 

‘Rekenen aan verduurzaming’

–  Tip: Lees de voorstellen mbt Renovatie op websites VNG, 

VO-raad en PO-Raad

–  Tip: Bezoek ook de website met ruim 80 praktijkervaringen

–  Tip: Maak gebruik van de Beslisboom 

www.beslisboomverduurzamingscholen.nl/  w
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“Wij hadden in de eerste plaats een gebouw voor ogen dat 

voorzien is van de laatste nieuwe snufjes. Daarmee bedoel 

ik niet alleen de infrastructuur, zoals projectiemogelijkheden 

en computerlokalen, maar vooral een comfortabel 

binnenklimaat. Voldoende zuivere lucht, veel daglicht en 

aangename temperaturen zijn nu eenmaal een basis-

voorwaarde om geconcentreerd les te kunnen volgen en 

geven”, zegt Vera Maes, directrice van het OLV College. 

Dat dit ook gelukt is, daar is de school heel blij mee, 

benadrukt Maes: “Leerlingen merken ook zeer duidelijk 

het verschil met de oude gebouwen. Zelfs met de vensters 

dicht is de binnenlucht in de nieuwbouw na een lesuur nog 

in orde. En daar dragen zowel het ventilatiesysteem als de 

buitenzonwering toe bij.”

Het vraaggestuurd ventilatiesysteem stemt het ventilatieniveau automatisch af op het CO2-gehalte in elk klaslokaal en ventileert dus 

op een energiezuinige manier, enkel waar en wanneer dat nodig is.

‘ Ook na uur les is de 
binnenlucht nog in orde’
Met een bezetting van 450 leerlingen, is sinds de ingebruikname van het nieuwe school-

gebouw van het OLV College in het Belgische Vilvoorde iedereen op dezelfde campus 

gehuisvest. Voor deze nieuwbouw stuurde zowel de opdrachtgever als het schoolbestuur 

in de eerste plaats aan op gezonde klaslokalen met voldoende verse lucht, veel daglicht 

en comfortabele binnentemperaturen.

Tekst: Roel Berlaen, Renson
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“De concentratie van leerlingen is recht evenredig met 

de kwaliteit van de binnenlucht,” valt architect Jos 

Leyssens van Architectenbureau Licence To Build haar 

bij. “Men heeft daar vroeger veel te weinig aandacht aan 

besteed, maar intussen heeft men wel al ervaren dat dat 

essentieel is. Daarom was er hier de expliciete wens om 

zeer gezonde klaslokalen te maken. Daarnaast zijn de 

eisen rond ventilatie voor klaslokalen de laatste tien jaar 

natuurlijk enorm toegenomen. Enkel een raam kunnen 

openen volstaat al lang niet meer om te voldoen aan de 

wetgeving.”

Natuurlijke aanvoer
Hoewel oorspronkelijk niet zo voorzien, ging men hier 

uiteindelijk toch voor een C+ ventilatiesysteem met Health-

connectoren van Renson. Kwestie van het ventilatiedebiet 

dankzij continue CO2-metingen zo nauw keurig mogelijk te 

kunnen afstemmen op de binnen lucht kwaliteit. Concreet 

is elk klaslokaal uitgerust met twee healthconnectoren 

die aangesloten zijn op de centrale ventilatie-unit. De 

Healthconnectoren zijn uitgerust met sensoren die continu 

het CO2-gehalte in de binnenlucht meten en op basis 

daarvan het afvoerdebiet van de vervuilde binnenlucht 

regelen. Dat zorgt ervoor dat er vraaggestuurd geventileerd 

wordt, en alleen wanneer de lokalen bevolkt zijn.

“Al in een vroege fase van dit project werd het voorstel 

gelanceerd om voor natuurlijke ventilatie te kiezen,” 

herinnert zich Nathalie Bracke van Tractebel Engineering 

zich. “En dat viel meteen in de smaak bij de school. 

Zij waren sowieso voor het idee gewonnen om verse 

lucht rechtstreeks binnen te halen, liever dan die via 

een kanalennetwerk in de klassen binnen te brengen.” 

Leyssens: “In de outputspeci! caties die opgemaakt 

werden door AG Real Estate voor ‘Scholen van Morgen’ 

was er in principe een D-balansventilatiesysteem voorzien. 

Onze eigen jarenlange ervaring met scholenbouw leert 

ons echter dat het zowel voor leerlingen als leerkrachten 

belangrijk is om na een lesuur ook even een raam open 

te kunnen zetten. Vooral psychologisch is het ! jn het 

‘contact met buiten’ te kunnen houden. Het is bovendien 

een publiek geheim dat het onderhoud van kanalen en 

! lters in scholen vaak niet zo accuraat gebeurt. En laat 

net essentieel zijn voor de kwaliteit van de binnenlucht. 

CO2-gehalte in klassen 
“Voldoende verse lucht in klaslokalen is nu eenmaal van 

enorm belang,” vult Karen Walckiers van Architectenbureau 

Licence To Build aan. “Ik ben er trouwens van overtuigd dat 

heel wat schoolgebouwen nog steeds kampen met een te 

hoog CO2-gehalte in de klassen, waardoor de aandacht 

en concentratie onder leerlingen verslapt. Het C+-systeem 

van Renson stemt het ventilatiedebiet dan ook automatisch 

af op het CO2-gehalte in elk klaslokaal en ventileert dus op 

een energiezuinige manier en enkel daar waar dat nodig is.” 

Om het vraaggestuurde C+ ventilatiesysteem te kunnen 

rijmen met de opgelegde warmte-eisen van ‘Scholen van 

Morgen’, [Project van Vlaamse overheid, red.], werden 

de Invisivent en Fixvent raam verluchtingen – die 24/7 

zorgen voor een toevoer van verse buitenlucht – hier 

voorzien van Thermotune-voor verwarmingselementen. 

Een primeur voor een school gebouw. De lucht die via de 

Buitendoekzonwering voorkomt op zonnige dagen oververhitting 

in de klaslokalen.

De Renson Healthconnectoren zijn uitgerust met sensoren die 

continu het CO2-gehalte in de binnenlucht meten.

Nieuwbouw OLV College Vilvoorde in 
cijfers:
• Totaaloppervlakte: 2020m²

• 18 klaslokalen (waarvan 2 ICT-lokalen en 

3 laboratoria)

• 3 bouwlagen: gelijkvloers, eerste en tweede 

verdieping

• Kan bezetting aan van 450 leerlingen

• Fietsenstalling (dubbel niveau) voor 412 ! etsen

• Secretariaat, directiebureau, technische ruimte 

en vergaderruimte

• Start project in 2012-2013, Gebouw in gebruik 

sinds 15 juli 2016, of! cieel ingehuldigd op 

21 oktober 2016.
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raamverluchtingen binnenkomt wordt zo het hele jaar door 

tot een minimumtemperatuur van 16° C voorverwarmd. 

Karen Walckiers: “Ook voor Renson is dit een pilotproject, 

en dus hadden we geen referenties om op terug te vallen 

naar de opdrachtgever en het bestuur van de school. Nu 

het gebouw in gebruik is en men aan den lijve kan onder-

vinden wat de geïmplementeerde technieken opleveren, 

is het des te leuker om merken dat beide partijen er heel 

positief tegenover staan.”

Buitendoekzonwering
Het pilootproject werd dus een succesverhaal voor alle 

betrokkenen. Dat de Fixvent raamverluchting in één en 

hetzelfde product kon gecombineerd worden met buiten-

doekzonwering, bood hier bovendien de ideale oplossing 

om op zonnige dagen oververhitting in de zuid en zuidwest 

georiënteerde klaslokalen te vermijden. Met duurzaamheid 

hoog op het prioriteitenlijstje van dit project, wordt in 

warme perioden zo ook heel wat bespaard op – dure – 

actieve koeling.

“Actief koelen was sowieso uit den boze,” aldus Jos 

Leyssens, “maar op warme dagen winnen we toch 

een paar graden door via ventilatieve koeling ’s nachts 

grote stromen koudere lucht binnen te laten via claustra. 

Die koelere lucht wordt in de massa van het gebouw 

opgeslagen en de volgende dag weer afgegeven.”

Het programma ‘Scholen van Morgen’ omvat het ontwerp, 

de bouw, de ! nanciering en het 30-jarig onderhoud 

van 182 scholenbouwprojecten. AG Real Estate treedt 

op als afgevaardigd opdrachtgever. Elke School van 

Morgen is een uniek project, gebaseerd op de lokale 

noden en visie, en beantwoordt aan alle moderne eisen 

qua duurzaamheid, comfort en < exibiliteit. Tom Van der 

Beken van projectleider Denys: “Denys heeft dit project 

aangenomen als hoofdaannemer in het kader van het 

Scholen van Morgen project. Wij werden geselecteerd om 

vier scholen in Vilvoorde te bouwen, dit was er één van. In 

totaal hebben wij veertien Scholen van Morgen gebouwd. 

Scholen van Morgen is anders bouwen. We bouwen 

hier namelijk een school waarvoor we ook dertig jaar 

lang voor het onderhoud moeten instaan. Daarom ook is 

duurzaamheid voor ons van het allergrootste belang. Voor 

ons was deze toepassing met natuurlijke ventilatie volledig 

nieuw, voorheen hadden wij wat scholenbouw betreft enkel 

ervaring met volledig mechanische ventilatiesystemen. 

Gelukkig kregen we van Renson de nodige ondersteuning 

bij zowel de coördinatie, het ontwerp als de uitvoering van 

de werken.” 

Het OLV College in Vilvoorde was niet alleen op zoek naar de nieuwste techno-

logische snufjes, het wilde in zijn nieuwbouw vooral ook inzetten op een gezond 

en comfortabel binnenklimaat.

Thermotune elementen verwarmen de verse buitenlucht voor tot 

een minimumtemperatuur van 16°C.

Bekijk de videotestimonial over het OLV College hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=g4OpUFGh9kU 





Atheneum College Hageveld in transitie naar duurzaam
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“In 2017, het jaar van ons 200-jarig bestaan, besloten 

we om vol te gaan voor verduurzaming. Dat wij al zo lang 

bestaan als onderwijsinstituut is ook al een duurzaam 

gegeven, toch?” Aan het woord is Wille Straathof, rector 

van Atheneum College Hageveld in Heemstede. De school 

is gevestigd in een deel van een voormalig kleinseminarie 

met een monumentenstatus. Dat zorgt overigens voor 

hoofdbrekens bij het realiseren van de wens om te 

verduurzamen.

Straathof laveert behendig langs de hindernissen en grijpt 

de verduurzamingsslag die zij maakt voor het gebouw ook 

aan voor een bewustwordingstraject bij de docenten en 

Rector Wille Straathof zet vol in op verduurzamen van Atheneum College Hageveld.

‘ Verduurzaming gaat verder 
dan het schoolgebouw’
Een onaangekondigd bezoek door de Omgevingsdienst IJmond aan de school was de 

aanleiding om verduurzaming echt op de agenda te zetten. Atheneum College Hageveld 

is deels gevestigd in een gebouw met monumentstatus en dat geeft een extra dimensie 

aan de slag die rector Wille Straathof wil maken.

Tekst: Tom de Hoog



leerlingen. “Het gaat verder dan verduurzaming van het 

schoolgebouw, want ons gedrag als mensen heeft impact 

op het milieu. En, onze leerlingen zijn de wereldburgers van 

de toekomst.”

Onaangename verrassing
De wake-up call voor Straathof kwam in het voorjaar van 

2017, toen de Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) 

onaangekondigd op de stoep stond. Deze dienst leverde 

op basis van dat bezoek een vernietigend rapport op over 

de energiehuishouding van de school en gaf in dringende 

bewoordingen aan dat onder meer de verwarmingsketels 

binnen zes weken vervangen dienden te worden. 

Straathof voelde zich in het nauw gedreven en nam 

contact op met de wethouder onderwijs van de gemeente 

Heemstede. “Die was het met mij eens dat een dergelijke 

grote uitgave eerst in een begroting moet zijn opgenomen. 

Zo werkt dat nu eenmaal in het onderwijs. Bovendien 

konden de economisch afgeschreven ketels zeker nog 

vijf jaar mee.”

Als goedmakertje bood ODIJmond aan om het energie-

verbruik van de school een week te ‘loggeren’. “Door het 

energiesysteem te monitoren, konden we zicht krijgen 

op ons energieverbruik. De rapportage daarvan gaf aan 

dat als we niet ’s avonds en ’s nachts zouden stoken, het 

mogelijk zou zijn om op jaarbasis tot € 29.000 te besparen 

op energiekosten. Wat men helemaal over het hoofd had 

gezien, is dat de meting in een voor de school bijzondere 

week was gedaan met drie repetitieavonden plus een 

doorloop in het weekend en optredens van de toneelgroep 

op school. Tja, dan stook je ook buiten de lesuren. Ik 

schreef een brief op hoge poten naar de ODIJmond over 

deze misser. Daarop kreeg ik als antwoord dat ik tot eind 

2018 de tijd krijg om de verwarmingsketels te vervangen. 

Die zijn inmiddels meebegroot voor 2018, dus dat komt 

helemaal in orde.”

Dikke truien
Straathof greep het gedoe rondom de verwarmingsketels 

aan om zich echt te verdiepen in duurzaamheid. Daarbij 

kwam ook het inzicht dat er meer moest gebeuren 

dan alleen het gebouw aanpakken. “Als we echt willen 

verduurzamen, moeten we nog veel meer doen op 

Hageveld en het gedrag van leerlingen beïnvloeden. 

Daarom deed ik een oproep in de nieuwsbrief voor 

onze leerlingen om te vragen wie wilde meedenken 

over verduurzaming van onze school. Daar kwamen zes 

leerlingen op af, die samen met twee docenten in oktober 

2017 onze ‘week van de duurzaamheid’ organiseerden 

rondom afvalstromen en leerlinggedrag. In die week 

hadden we op maandag geen vleesproducten in de 

schoolkantine – tot verdriet van de exploitant – en ‘dikke-

truiendinsdag’ met de verwarming op laag. Op woensdag 

de ‘wasteless wednesday’ met de onthulling van bakken 

voor afvalscheiding en ‘doortrap donderdag’ waarbij 

iedereen op de ! ets of OV naar school moest komen. Op 

vrijdag was de prijsuitreiking voor de drie beste ideeën.”

Het beste idee? “Overdag de lichten uit in de kantine, want 

het is niet nodig dat ze branden. Wethouder Sebastiaan 

Nieuwland van Onderwijs van gemeente Heemstede was 

er op woensdag bij en er verscheen een artikel in het 

lokale dagblad. Leuk was dat coördinator duurzaamheid 

Mireille Middendorp van deze gemeente hun prijs bij de 

‘energy battle’ van het Klimaatverbond, – een half jaar lang 

monitoren van energieverbruik – aan ons doorgaf. Uit dat 

langdurig monitoren kwam onder meer het advies dat het 

contractvermogen voor elektra naar beneden kon. Een 

‘ Schoolafval bestaat uit meer dan 

50% plastic’
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De kenmerkende koepel van Atheneum College Hageveld die de mediatheek 

van de school huisvest (Bron: Hageveld).



aantal van onze docenten doet overigens mee aan de 

nieuwe energy battle. Met meetapparaatjes brengen ze hun 

energieverbruik thuis in kaart en met de tips die ze krijgen, 

proberen ze zo veel mogelijk te besparen. De gezamenlijke 

besparing bepaalt of de gemeente Heemstede weer een 

kans maakt om deze energiewedstrijd te winnen.”

Besparen en recyclen
Ook andere duurzaamheidsaspecten werden onder 

de loep genomen. “We gaan geleidelijk aan over naar 

ledverlichting. Dat doen we bij vervanging van de huidige 

TL-verlichting. Zo is onze aula inmiddels geheel van 

ledverlichting voorzien. Daarnaast ontdekten we dat we 

de waterkranen in de sanitairgroepen anders af moeten 

stellen. Ze gaven een liter water per handenwasbeurt en 

dat kon minder. Daarnaast gaven we al onze leerlingen 

vorig jaar – ons jubileumjaar van de school – de water< es 

Dopper. Zo stimuleren we hergebruik en kopen ze geen 

wegwerpverpakkingen meer voor water. In school is een 

waterpunt gekomen, voor het vullen van die water< essen 

met kraanwater. Recycling doen we ook: gebruikte 

smartphones, lege balpennen en stiften, en batterijen 

apart. Ook papier en plastic zamelen we in de school 

gescheiden in. Wist je dat ons schoolafval uit meer dan 

50% uit plastic bestaat? Eerst moesten wij zelf voor 

afvoer naar de afvalbrengplaats zorgen, maar na overleg 

met de gemeente komt men het plastic afval nu ophalen. 

Daarvoor is op het schoolterrein een grote plastic-container 

geplaatst.” 

Zon op het dak
Eerder was voor de school al een thermogra! sch rapport 

opgesteld. Hieruit bleek dat de meeste warmte verloren 

gaat via de grote raampartijen in het schoolgebouw. 

“Vanwege de monumentenstatus van een groot deel 

van ons gebouw is dubbel glas bijna niet toe te passen. 

Daarom overwegen we nu om aan de binnenzijde 

opzetramen te plaatsen.”

Op korte termijn pakt ze de energiehuishouding van 

de school aan. “We vervangen de gasgestookte 

verwarmingsketels en de nieuwe krijgen een andere plek 

in het gebouw. Onze mediatheek – de koepel – is dan veel 

beter en ef! ciënter te verwarmen. Nu is de temperatuur van 

het verwarmingswater te veel afgekoeld voordat het daar 

is, maar dat probleem is straks dus opgelost.”

Daarbij vroeg Straathof een drietal partijen een offerte 

voor het aanbrengen van zonnepanelen. Dit op zowel 

het nieuwbouwdeel van de school en op een deel 

van het monument. Voor dat laatste is inmiddels een 

vergunning verleend. “We plaatsen straks gefaseerd 

562 zonnepanelen met een vermogen tussen de 270 en 

300 Wp, die ons een besparing van 33% moeten geven 

op onze energierekening. Die was (in 2015) voor elektra 

€ 53.000 en voor gas € 90.000. De terugverdientijd die 

ons is voorgehouden voor de zonnepanelen, is twaalf jaar. 

Op de nieuwbouw kunnen de panelen meteen gelegd 

worden. Maar nu moeten we eerst nieuw bitumen op 

sommige dakdelen aanbrengen, voordat we zonnepanelen 

laten plaatsen. Alles doen we volgens onze planning voor 

groot onderhoud en met oog op behoud van eerder door 

de provincie toegekende subsidie voor aanschaf van de 

zonnepanelen. Inderdaad: verduurzamen is complex en 

grijpt allemaal op elkaar in. Maar we komen eruit!” 

‘ Zonnepanelen moeten ons een besparing van 

33% gaan geven op onze energierekening’
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De verouderde verwarmingsinstallatie maakt plaats voor een ef! ciënter systeem 

(Bron: Hageveld).
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Het verduurzamen van schoolgebouwen ligt de deelnemers 

van dit rondetafelgesprek in het kantoorgebouw De Pyth in 

Utrecht na aan het hart. Al tijdens de voorstelronde begint 

de discussie. “De gebouwen van de meeste basisscholen 

zijn meuk”, opent Peter Ruchti van Draaijer+partners scherp. 

Iedereen beaamt deze constatering. En dat is toch 

vreemd, want uit diverse onderzoeken komt naar 

voren dat duurzame, gezonde schoolgebouwen de 

arbeidsproductiviteit en leerprestaties aantoonbaar 

verbeteren. Op de stelling ‘Alleen met prestatiecontracten 

Rondetafelgesprek: ESCO-
model met volume voor 
gezond schoolgebouw
De gedeelde verantwoordelijkheid tussen gemeenten en scholen voor de financiering 

van de bouw en de exploitatie van het vastgoed, levert gedeeltelijk tegengestelde 

belangen op bij verduurzaming, het zogeheten split incentive. “Een ESCo-model voor 

veel schoolgebouwen tegelijk kan hiervoor een oplossing zijn.” Dat was een van de 

conclusies tijdens de Round Table over Duurzame Scholen.

Tekst: Tim van Dorsten
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kunnen duurzame scholen functioneren als gezonde 

scholen’, reageert Laurens de Lange echter dat de 

gouden greep niet alleen bij prestatiecontracten ligt.

“Het is een goede start. Maar laten we ook kritisch 

kijken wat we verwachten hoe onze installaties op een 

school moeten functioneren.” Facilitair directeur Lando 

van Wee van Alberdingk Thijm Scholen beaamt dit. 

“Prestatiecontracten zijn het meest geëigende middel om 

uiteindelijk bij het doel te komen.” Dit verandert in zijn ogen 

bij monumentale panden. “In dat soort gebouwen zit weinig 

techniek: energetisch is het een drama, maar mensen 

voelen zich er wel prettig. En uiteindelijk doen we het voor 

de mensen en niet voor de meter.”

Daar is Winfried van Zeeland van Van Den Berg Architecten 

en initiatiefnemer van Open De School het mee eens. 

“Het verschil tussen een benodigd budget voor een goede 

school en wat beschikbaar is, is te groot. Met kleinere 

klassen en daardoor minder werkdruk voor de docenten 

bereiken we minder ziekteverzuim. Hiermee verdelen we de 

bekostiging van schoolgebouwen beter en realiseren we 

een frisser binnenklimaat zonder extra installaties.”

Dat komt volgens De Lange omdat welbevinden niet 

alleen afhangt van het klimaat. “Sommige factoren hebben 

niets met techniek of met stenen te maken. Zoals het 

schoonmaken van de toiletten. Ook dat heeft een wezenlijk 

effect op de gezondheid.” 

Complexe installaties
Wouter Kok van B-Grid merkt op dat het gezondheids-

probleem waarmee schoolgebouwen kampen, ook 

voor kantoorgebouwen geldt. Comfort staat in de top 5 

waarover kantoormedewerkers klagen. Het is enerzijds 

een kwestie van willen, maar heeft ook te maken met de 

beschikbare kennis en expertise.”

Volgens hem is de technologie erg complex geworden. 

“En blijkbaar zo complex dat het moeilijk is om het 

goed te beheren. De mensen die een installatie goed 

kunnen inregelen, zijn helaas schaars.” Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland-adviseur Irma Thijssen geeft 

aan dat dit ook door de installatiebedrijven zelf komt. 

“Zij vinden het nog steeds een risico om te investeren in 

prestatiecontracten. Omdat de markt aantrekt bieden ze 

liever weer traditionele onderhoudscontracten aan.” Dat 

is geen goede ontwikkeling, vindt De Lange. “Een paar 

koplopers moeten stappen zetten om dit te veranderen, 

want de kleintjes kijken naar de groten.”

Voor Van Wee is het echter eenvoudig. “Een installatie moet 

je eenvoudig kunnen begrijpen, zoals een Senseoapparaat. 

Is dit niet het geval, dan besteed ik de werking en het 

onderhoud van een installatie liever uit.” Daarnaast ziet 

Kok dat data meerwaarde hebben voor scholen. “Als uit 

feiten blijkt dat de leerprestaties in een bepaald lokaal 

substantieel slechter zijn dan in andere lokalen, dat werkt 

erg goed.” 

Hiermee is Dirk Huibers van Octo het eens. “Techniek kan 

de oorzaak zijn van een probleem, maar ook gebruikers 

kunnen hierin een aandeel hebben. Door te monitoren kom 

je erachter wanneer iets fout gaat.” 

Belang van monitoren
Thijssen ziet in prestatiecontracten een grote kans voor 

scholen. “Ik ken een schoolbestuur met tien scholen 

onder haar hoede. Voor iedere school heeft dit bestuur 

een apart éénjarig onderhoudscontract voor de cv, maar 

geen contracten voor de ventilatie. Daarnaast heeft het een 

aanbesteding gedaan voor zonnepanelen en het bestuur 

wil dit ook doen voor ledverlichting.”

In haar ogen zit hierin een groot nadeel. “Het is goed 

dat dit bestuur met duurzaamheid bezig is, maar het zijn 

allemaal losse maatregelen. Hierdoor besteden ze hun 

geld niet slim. De integraliteit ontbreekt namelijk. Daarom 

ligt in prestatiecontracten voor scholen een grote kans. Je 

kunt er op korte termijn ook mee voldoen aan wetgeving, 

zoals het Activiteitenbesluit en zorgen voor een gezonde 

luchtkwaliteit. Op termijn kun je wellicht toewerken 

naar energieneutraal, aardgasvrij of circulair. Er liggen 

nog veel grote uitdagingen. Maar in de praktijk komen 

prestatiecontracten bijna niet van de grond.”

Ruchti ziet hierin een rol weggelegd voor de bouwsector. 

“Laten we eerst beginnen met goed samenwerken. We 

hebben al heel veel moeite om simpele systemen goed 

te laten draaien en gebouwen goed te laten functioneren. 

Dat geldt niet alleen voor schoolgebouwen, maar voor 

allerlei soorten gebouwen. Laten we daarom anders aan 

de wedstrijd beginnen en elkaar helpen om elkaar verder te 

ontwikkelen. Een prestatiecontract is hiervoor een goede 

manier.”



Duurzame scholen

duurzaam gebouwd | juni 2018  41

Beleidsadviseur onderwijshuisvesting Wim Lengkeek van 

PO-Raad beschouwt de decentralisatie als het grootste 

probleem voor het basisonderwijs. “In het verleden waren 

gemeenten verantwoordelijk voor schoolgebouwen, maar 

begin 2015 hebben ze deze verantwoordelijkheid over de 

schutting naar de schoolbesturen gegooid. Nu plaatst de 

gemeente het schoolgebouw en zorgt het schoolbestuur 

voor het onderhoud.” Lengkeek merkt dat beide partijen 

elkaar tegenwerken. “Dit heeft gezorgd voor een perverse 

prikkel, een split incentive. In de praktijk zet de gemeente 

een gebouw neer tegen zo laag mogelijke kosten. Het 

schoolbestuur zorgt voor het onderhoud. Omdat het een 

goedkoop gebouw is, is hiervoor meer geld nodig dan 

beschikbaar is.”

ESCo-model
AKD-belastingadviseur René van der Paardt denkt met het 

ESCo-model een oplossing voor dit probleem te hebben. 

“Hierbij investeert een bedrijf bijvoorbeeld in zonnepanelen 

en een ventilatiesysteem. Dit levert het aan de school in 

de vorm van een product, zoals verwarming, verlichting en 

schone lucht. Aan dit product hangt een prestatie, in de 

vorm van bepaalde wettelijke normen. Hiervoor betaalt de 

school. Het liefst zitten meerdere scholen in zo’n model 

vanwege het schaalvoordeel.”

De Lange pleit eveneens voor volume in een ESCo. “Als 

een adviseur dit voor één school doet, is dat onbetaal-

baar. Maar voor vijftig tot honderd scholen, kan dit prima. 

Dan is het ook supermakkelijk om een schoolgebouw 

energieneutraal te maken.” Hij stelt daarom voor dat 

bouwpartijen gezamenlijk voor een goed schoolgebouw 

zorgen. “Laat de invulling die hierna komt aan de school 

over. Zo kun je de kennis en kunde over meerdere scholen 

uitsmeren, in plaats van iedere keer opnieuw te beginnen.”

Ook Thomas Bögl van LIAG Architecten spreekt de 

wens uit om voor meerdere schoolbesturen tegelijk de 

schoolgebouwen te verduurzamen. “Wij zijn meestal al 

blij als één bestuur het risico wil nemen om een gebouw 

ingrijpend te renoveren, naar bijvoorbeeld Frisse Scholen 

klasse A. Terwijl bij meerdere gebouwen het risico steeds 

kleiner wordt.”

Meer vertrouwen, meer samenwerking
Daarnaast pleit Bögl voor meer samenwerking. “Niet 

alleen in het bouwteam, maar ook met het schoolbestuur 

en met de gemeente.” Dit beaamt Jim Teunizen van Alba 

Concepts. “Het draait uiteindelijk om het vertrouwen tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer. En schoolbesturen vinden 

de verduurzaming van hun gebouwen enorm spannend.”

Dit merkt ook De Lange. “Scholen en het bedrijfsleven 

vinden wat van elkaar en dat zijn geen positieve dingen. 

Wellicht is het grootste knelpunt in een prestatiecontract 

of een ESCo dat we iets van elkaar vinden.” Ronald 

Schilt van adviesbureau Merosch merkt op dat duurzame 

relaties nodig zijn om duurzame prestaties te realiseren. 

“Wij hebben gemerkt dat waar de lokale aannemers 

voor de renovatie of nieuwbouw hebben gezorgd, de 

schoolgebouwen veel beter presteren. Hun kinderen 

zitten bijvoorbeeld op die school of ze wonen in de buurt. 

Zij hebben een nauwere betrokkenheid of zelfs een 

persoonlijke relatie met de bestuurders.” 

“Het verschil tussen een benodigd budget voor een goede school en wat beschikbaar is, is te groot”, aldus Winfried van Zeeland van 

Van Den Berg Architecten.
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De schrik was groot op Nieuwjaarsdag 2015: in de 

nieuwbouwwijk Zoggel in Uden had een ! kse brand 

die nacht de twee basisscholen de Brinck en Bluyssen 

geheel in de as gelegd. De beide beheerders van de 

scholen, Stichting OOG (nu SAAM) en Stichting KIEM, 

gingen onmiddellijk aan de slag om een nieuwe school 

te realiseren, vertelt Frank van Wetten. Hij was tot 2014 

directeur van de Brinck en daarna facilitair manager van 

de beide scholen. “We waren als stichtingen in de jaren 

voor de brand al aan het inventariseren hoe we met de 

schoolgebouwen zouden moeten omgaan. Want een 

van de ontwikkelingen in het onderwijs is dat wij als 

stichtingen verantwoordelijk zijn voor de gebouwen en 

het onderhoud ervan.”

De brand zorgde ervoor dat die ontwikkeling in Uden werd 

versneld. Van Wetten keek als eerste naar de situering van 

de scholen op de locatie. “Zo waren de vorige scholen 

gebouwd met de ‘ruggen’ tegen elkaar en dat kwam de 

samenwerking niet ten goede. Voor het nieuwe gebouw 

wilden we dat veranderen. Bovendien moest het gebouw - 

naast uiteraard onderwijs voor de circa 400 kinderen - ook 

voor andere functies geschikt worden gemaakt. Zoals voor 

kinderopvang en dagopvang, maar ook voor logopedie en 

ergotherapie. En er is nu zelfs een diëtist in het gebouw. 

Allemaal zaken die onderwijs en zorg voor kinderen 

beter mogelijk maken. Ten slotte was onze wens om het 

gebouw ook een multifunctioneel karakter te geven voor de 

omgeving, zoals voor buurtbijeenkomsten.”

De duurzaamste school van Nederland staat in Uden. Foto: Janssen Fotogra! e

Innovatieve installaties en luchtdicht 
bouwen leveren duurzaamste school op
Twee voormalige schoolgebouwen in Uden zijn samengesmeed tot één multifunctioneel 

gebouw voor nog steeds twee verschillende scholen, maar wel zeer state of the art gebouwd. 

“Het is dat we geen BREEAM NL-certificaat hebben aangevraagd. Maar alle maat regelen 

hebben geleid tot een zeer duurzaam gebouwd Kindcentrum, dat Outstanding zou hebben 

opgeleverd.” Hoe dan ook: dankzij innovatieve installaties en luchtdicht bouwen mag deze 

Udense school zich ‘de duurzaamste school van Nederland’ noemen.

Tekst: Harmen Weijer
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Faalkosten minimaal
Communicatie binnen het eigen bouwteam en het team 

dat de bouw vanuit de gemeente begeleidde, vormde een 

belangrijk item. “Wekelijks voerden we overleg met de 

gemeente. Op deze manier wisten de juiste mensen bij 

de gemeente precies wat we wilden. Dat is heel handig bij 

bijvoorbeeld vergunningen. Dan gaat dat proces een stuk 

sneller en makkelijker.”

Daarop hebben de twee stichtingen zowel de architect 

als bouwonderneming geselecteerd. Van Wetten: “De 

aanbesteding is omwille van een krachtig bouwteam in 

stukken aanbesteed.” Van der Heijden Bouw en Ontwik keling 

en DKC Totaaltechniek kwamen als winnaars uit de bus.

Het bouwteam werkte nauw samen met elkaar en onder-

aannemers. Door vroeg met elkaar om tafel te zitten en 

continu te overleggen over de kleinste details zijn faalkosten 

tot een minimum teruggebracht, vertelt Tino van der Velden 

van Van der Heijden. “Ik durf wel te stellen dat we 20 tot 

30 % minder faalkosten hebben gehad in dit project door in 

de voorbereiding en in de uitvoering nauw met elkaar te 

overleggen.” Roland Dekkers van DKC illustreert met een 

even simpel als duidelijk voorbeeld hoe belangrijk afstemming 

is. “Wij wilden een < inke buffertank in de technische ruimte 

realiseren met een gewicht van zeker 4 ton. Dan is het wel 

noodzakelijk dat de constructie voldoende draagvermogen 

heeft. In het bouwteam komt dat juist vroeg naar voren.”

Hergebruik
In het geval van deze nieuwe school is dat een staalcon-

structie geworden met kanaalplaatvloeren en houtskelet-

bouw. Het gebouw is verder zeer duurzaam gerealiseerd, 

met onder andere een mossedumdak van 20 cm dik en 

overal triple glas. 

Qua installaties is veel uit de kast getrokken om het hoge 

duurzame doel te behalen. Dat doel was in het ontwerp 

bepaald op een GPR van 8, maar uiteindelijk is zelfs een 

GPR-score van 9,1 behaald, wat voor een schoolgebouw 

zeer uitzonderlijk is. Deze hoge score is vooral mogelijk 

geworden dankzij is het feit dat het gebouw gasloos is. 

Dankzij het luchtdichte gebouw en de warmtepomp is 

verwarming van het gebouw heel goed haalbaar zonder 

aardgas, vertelt Roland Dekkers van DKC Totaaltechniek. 

“We verwarmen door middel van vloerverwarming, wat 

voldoende is om de kou van de vloer af te halen. Veel meer 

is gemiddeld genomen niet nodig, omdat de kinderen van 

zichzelf al veel warmte uitstralen. Bij een buitentemperatuur 

van -10 graden Celsius is de vloerverwarming gelijk aan 

22 graden en bij 0 graden is die 20 graden.”

De water/water-warmtepomp is aangesloten op een 

bijzondere bron, namelijk een 150 kuub grote waterbak 

die onder het speelplein is gerealiseerd. Het bijzondere 

is dat – als er voldoende energie voor warm water uit de 

waterbuffer wordt gehaald – het water in de waterbuffer 

in fase verandert naar ijs. En dat ijs wordt in zomer voor 

koeling gebruikt. Dekkers: “Vanaf eind januari gaan we 

geleidelijk ijs maken door glycol door de slangen in de 

bak te laten stromen met een temperatuur van gemiddeld 

-3 graden Celsius. Na twee maanden ligt er een ijsklomp 

van twaalf meter lang, tweeënhalve meter breed en twee-

ënhalve meter hoog. Dat ijs gebruiken we in de zomer als 

koeling voor het gebouw.” 

Dat gaat wel iets ten koste van het rendement van de 

warmtepomp, erkent Dekkers, maar daar staat tegenover 

dat een energieverslindende koelmachine overbodig is. 

“Het jaarrendement van de warmtepomp bedraagt nog 

steeds 3,9, 1 kWh elektrisch levert 3,9 kWh warmte. En 

ondanks dat de warmtepomp tijdens ijsvorming een wat 

lager rendement draait, hebben we de koeling in de zomer 

hebben wel ‘gratis’. En in een luchtdicht gebouw is koeling 

juist heel belangrijk.”

Ventilatie
Daarnaast is ventilatie van groot belang om de school 

ook fris te houden. In Uden wordt gebruik gemaakt 

van zogeheten airsocks van KE Fibertec. Dekkers: 

“Daarmee kunnen we elk schoollokaal 900 kuub per 

uur lucht verversen, op een variabele manier. Dus als er 

minder mensen in een ruimte zijn, wordt er ook minder 

geventileerd. We hebben de installatie zo gedimensioneerd 

dat deze zakken altijd strak blijven staan. Anders gaan 

ze klapperen en dat wil je niet in leslokalen. Dat hebben 

we ook gedaan met de variabelvolumelucht-kleppen die 

zorgen voor meer of minder lucht in de lokalen. Deze 

zijn geïnstalleerd in het systeemplafond in de gangen en 

uitgevoerd met geluiddempers. Zo heeft niemand in de 

lokalen last van geluid.”

Het resultaat is een comfortabel, luchtdicht gebouw, 

waar men al een jaar lang af is van het aardgas. Dankzij 

innovatieve installaties kan er genoeg warmte en koeling 

worden gehaald uit de omgeving of uit de ijsbak onder het 

speelplein. En is het gebouw ook nog eens een van de 

meest opmerkelijke voorbeelden van een Frisse School. 

Goed genoeg om de komende decennia Udense kinderen 

op een prettige manier onderwijs te geven. 

Frank van Wetten.
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Gebouwbeheerders en marktpartijen denken bij verduur-

zaming vooral aan besparen en zelf opwekken van 

energie. In het onderwijs worden aandacht voor de 

natuur en het milieu, gezondheid, en hergebruik van 

materialen ook onder de noemer duurzaamheid geplaatst. 

Die onderwerpen zijn heel geschikt als lesmateriaal. 

Scholen kunnen daarmee een bijdrage leveren aan de 

maatschappelijke discussie over de bewustwording 

rondom duurzaamheid en leefbaarheid.

Populaire maatregelen
Welke concrete duurzame maatregelen scholen nemen 

verschilt enorm. Meestal wordt eerst een energiescan 

gedaan, waaruit een besparingsadvies voortvloeit. De 

Verduurzaming redding 
voor schoolgebouwen?
Directeuren, gebouwbeheerders en onderwijspersoneel zijn bijzonder 

enthousiast als ze hun schoolgebouw op één of andere manier hebben 

verduurzaamd. In de scholen wordt met meer plezier lesgegeven dan voorheen, 

het is er comfortabel en er zijn exploitatie voordelen. Dat blijkt uit de analyse van 

ruim tachtig praktijkverhalen, die door de Green Deal Scholen zijn verzameld.

Tekst en beeld: Piet Scheerhoorn

Scholen associëren duurzaamheid met de natuur en buiten spelen. Groene speelplaatsen, zoals hier bij De Beiaard in Utrecht, zijn 

erg populair.
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populairste maatregelen zijn het plaatsen van zonne-

panelen en het installeren van energiezuinige verlichting. 

Gebouwtechnisch zijn dat vrij simpele ingrepen, die meteen 

zorgen voor een < inke besparing in het energieverbruik. 

Resultaten kunnen eenvoudig zichtbaar worden gemaakt, 

wat interessant is voor de leerlingen. Andere populaire 

maatregelen zijn het isoleren van de gevels, het dak, de 

vloeren en ramen, en het inregelen van de klimaat- en de 

verwarmingsinstallaties.

Ook zonder aanpassingen aan het gebouw is het mogelijk 

om energie te besparen en het leefklimaat in de school 

te verbeteren. Bijvoorbeeld door ander gedrag van de 

gebruikers en betere afstemming van de installaties aan 

de gebruikstijden van het gebouw. Het is heel leuk en 

leerzaam om de leerlingen hierbij te betrekken. Gelijktijdig 

monitoren van het energieverbruik is dan een stimulans. 

Deze maatregelen hebben een behoorlijk groot effect: er 

kan tot wel 30% energie worden bespaard.

Niveau van verduurzaming
Om onderscheid te kunnen aanbrengen in de mate van 

verduurzaming zijn de tachtig praktijkervaringen verdeeld 

in vier niveaus. Op beginnersniveau (stap 1) is er op 

locatieniveau het besef van een hoog energieverbruik en 

is gestart met het op orde krijgen van het energiebeheer. 

Bij niveau 2 worden vanuit het schoolbestuur (ad hoc) 

energiebesparende verbetermaatregelen genomen, 

vaak vanuit het onderhoud en het gebouwbeheer of 

het opwekken van zonne-energie. Bij niveau 3 worden 

de door te voeren maatregelen integraal bekeken, 

professioneel begeleid en goed op elkaar afgestemd. 

Er is beleidsmatig en ! nanciële steun door de (lokale) 

overheid. Bij niveau 4 vindt er een levensduur verlengende 

verduurzamingsslag plaats. Het gebouw wordt gereno-

veerd naar nieuwbouwniveau en wordt daarbij minimaal 

energieneutraal en gasloos.

Motivatie
De belangrijkste reden voor scholen om te gaan verduur-

amen is het terugdringen van het energieverbruik (gra! ek 1, 

blauwe kolommen). Dat heeft te maken met de leeftijd 

van de gebouwen. 55% van de scholen is gebouwd 

voor 1975. In die tijd was er nog geen aandacht voor het 

isoleren van gebouwen. Toch zegt leeftijd niet alles. In 15% 

van de projecten betreft het gebouwen van na 1992. Die 

gebouwen zijn goed geïsoleerd. Desondanks zijn er kansen 

om het energieverbruik ook daar substantieel (>20%) 

omlaag te brengen.

Verbetering van de leeromgeving (gra! ek 1, oranje 

kolommen) is ook een reden om te verduurzamen. Dat 

heeft te maken met de temperatuur en de luchtkwaliteit, 

maar ook met de functionaliteit van het gebouw, kleur, 

uitstraling en akoestiek. En duidelijke trend is dat scholen 

die met hun gebouw aan de slag gaan – zeker bij scholen 

op niveau 3 en 4 – een gecombineerd doel hebben: 

een lager energieverbruik en een betere leeromgeving. 

Waar maatregelen uit stap 1 en 2 (investering € 70,- tot 

€ 150,- per vierkante meter) te bekostigen zijn vanuit 

de Rijksvergoeding, is voor de bekostiging van stappen 

3 en 4 (investeringen van € 500,- tot € 1.500,- per 

vierkante meter) mede! nanciering vanuit de gemeente 

noodzakelijk. Aanzienlijke bedragen, maar wel veel lager 

dan vervangende nieuwbouw zou kosten. Een voordeel 

van deze levensduurverlengende renovaties is, dat ze 

in een vakantieperiode kunnen worden uitgevoerd. Dat 

is veel sneller dan nieuwbouw kan worden gerealiseerd. 

Het resultaat is vergelijkbaar: de schoolgebouwen kunnen 

in onderwijskundig opzicht weer jaren mee en verbruiken 

geen of substantieel minder energie. 
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Veel scholen hebben een informatiepaneel om de leerlingen 

bewust te maken van het opwekken en verbruiken van energie.

Het verduurzamingsniveau van de 80 praktijkverhalen 

is afgezet tegen de motivatie (% vertikaal) om te gaan 

verduurzamen. In 63 scholen (stap 2-4) zijn concrete 

maatregelen genomen, 18 projecten (stap 3-4) zijn goed 

op weg om hun gebouwen energieneutraal te maken 

en 3 scholen zijn of worden volledig energieneutraal. 

Energieverbruik en leeromgeving zijn met afstand de 

belangrijkste redenen om te verduurzamen.
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Deskundigheid initiatiefnemers
Degenen die het initiatief nemen tot een vorm van 

verduurzaming komen uit verschillende hoeken. Bij drie 

scholen hebben ouders de aanzet gegeven. De directeur 

was 16 keer de drijvende kracht. Een interne adviseur 

(stafmedewerker, gebouwbeheerder, facilitair manager) is 

met stip het vaakst degene die een verduurzaming in gang 

zet. 22 keer is het initiatief genomen door een externe 

adviseur.

De initiatiefnemers zijn niet per de! nitie deskundigen op 

het gebied van duurzaamheid. Het zijn vaak mensen die 

duurzaamheid belangrijk vinden voor het onderwijsproces 

of mensen die direct te maken hebben met de bedrijfs-

voering. Voor de technische invulling worden specialisten 

ingehuurd. Daarbij gaat de voorkeur uit naar mensen 

die al jaren actief zijn voor het schoolbestuur. Bij een 

minder bekende adviseur is men heel voorzichtig: hij moet 

onafhankelijk zijn en mag beslist geen commerciële banden 

hebben met leveranciers van producten.

Innovaties
De ‘gewone’ duurzame maatregelen, zoals het opwekken 

van energie met zonnepanelen, isoleren van het gebouw 

en het vervangen van de verlichting door energiezuinige 

led-lampen is een integraal onderdeel van vrijwel elk 

project. Naast deze quick wins is er een verrassend groot 

aantal scholen dat op zoek is naar vernieuwing. Ze passen 

slimme trucs toe om installaties beter te laten functioneren, 

zoals het waterzijdig inregelen van de centrale verwarming, 

slim verwarmen op basis van behoefte, witte daken om 

zonnewarmte te re< ecteren, vraaggestuurd ventileren en 

installaties op afstand laten monitoren.

Soms is er ook sprake van echte innovaties. Zoals het 

vervangen van de cv-ketel door een warmtepomp, het 

gebouw verwarmen met aardwarmte, rioolwater of 

infrarood panelen. Bij deze projecten wordt de benodigde 

elektrische energie opgewekt met zonnepanelen. Deze 

projecten zijn energieneutraal of zeer energiezuinig. 

Er is ook sprake van innovaties in het bouwproces. 

Daardoor konden verduurzamingsprojecten binnen enkele 

weken worden uitgevoerd. Door nieuwe methoden van 

! nancieren konden projecten snel worden uitgevoerd op 

basis van haalbare businesscases. Denk daarbij aan het 

naar voren halen van MI-vergoedingen, ! nanciering op 

basis van crowdfunding en het afsluiten van langetermijn 

budgetovereenkomsten.

Verduurzamen moet
Een beschrijving van de ruim 80 praktijkervaringen is te 

vinden op de site van de Green Deal Scholen. Het gaat 

om 60 projecten uit het primair onderwijs en 19 uit het 

voortgezet onderwijs. Dat lijkt veel, maar het is slechts 3% 

van de VO-scholen en nog geen 1% van de PO-scholen in 

Nederland. De grote verduurzamingsslag in het onderwijs 

blijft vooralsnog uit. 

Basisschool De Smaragd in Zwolle bespaart 90% op energiekosten dankzij een pelletkachel, zonnepanelen, betere isolatie en 

energiezuinige verlichting.

Op pagina 22 van deze Duurzaam Gebouwd vind je 

ook een artikel over bovengenoemd onderzoek, van 

Marco van Zandwijk van Ruimte-OK. Daarin wordt 

een meer beleidsmatige invalshoek gekozen, inclusief 

beleidsadviezen.



Daardoor kon voor zowel energie als het thermisch 

binnenklimaat, klasse A i.p.v. klasse B Frisse Scholen 

worden behaald. Dankzij de duurzaamheidsmaatregelen 

is er 50% lager energieverbruik dan vereist volgens het 

Bouwbesluit en is een GPR-score van 8,5 bemachtigd. 

Het oude schoolgebouw voldeed niet meer, maar 

paste ook niet bij de onderwijsvisie van de school. 

Daarom heeft de schoolleiding besloten voor een nieuw 

gebouw. Raadgevend Ingenieursbureau Dijkoraad BV 

is ingeschakeld om mee te denken bij het ontwerp 

en duurzame oplossingen aan te dragen, waarbij de 

onderwijsvisie goed vertaald kon worden.

Bouwbesluit overtroffen
Hierbij is zorgvuldig gekeken naar de lokale mogelijkheden, 

o.a. de aansluiting van het schoolgebouw op de rest-

warmte van de naastgelegen fabriek van Friesland 

Campina. 

Ook is uitvoerig overleg gepleegd met de gemeente 

Eindhoven, om aan sluiting te vinden bij de duurzaam-

heidsambitie van deze gemeente. Dit heeft geresulteerd in 

een aanvullende subsidie voor energie en gezondheid. 

Hiermee kon voor zowel energie als het thermisch binnen-

klimaat, klasse A i.p.v. klasse B Frisse Scholen worden 

behaald. Een greep uit het maatregelenpakket:

–  Warmtekoudeopslag (WKO) met warmtepomp;

–  Hoogrendement warmteterugwinning ventilatie;

–  Volledig CO2 en temperatuur gestuurd variabel 

volumesysteem;

–  LED verlichting;

–  Zonnepanelen (PV).

Deze maatregelen hebben geresulteerd in een energie-

zuinigheid die 50% lager ligt dan de minimale vereiste 

van het Bouwbesluit.

Voor het meten en regelen van de gebouwinstallaties is 

de gebouwautomatisering van Kieback&Peter toege-

past. Kieback&Peter levert regeltechniek op alle drie de 

regelniveaus, daardoor zijn alle componenten goed op 

elkaar afgestemd. Voor dit schoolgebouw zijn diverse 

opnemers geleverd, de DDC4000 automatiserings-

systemen, de RCC200 naregelingen voor individuele 

ruimten, en voor het totale beheer het GLT Neutrino 

gebouwbeheersysteem. De regelsystemen zorgen voor 

een optimaal en gezond binnenklimaat, hoog comfort en 

dragen voor 30% bij aan de gewenste energieprestatie.

Bijzonder op het gebied van de meet- en regeltechniek 

is de uitgebreide energieregistratie van alle relevante 

compo nenten, de modbus-koppeling van de douche-

systemen voor de thermische spoeling t.b.v. legionella 

preventie. De BACnet IP-regelaars geïntegreerd in de 

luchtbehandelingskast, de registratie van de thermische 

balans van de bron en de centrale sturing van de verlichting 

van de centrale ruimten. Ook de zonwering kan zowel 

lokaal als centraal worden bediend. 

Opdrachtgever: Stichting Carmelcollege

Adviseur: Raadgevend Ingenieursbureau Dijkoraad 

BV onderdeel van HumbleBuildings

Installateur: ENGIE Services Zuid BV

Meet- en regeltechniek: Kieback&Peter Nederland BV

Duurzaam en gezond schoolgebouw 
volgens klasse A ‘Frisse Scholen’
Voor de nieuwbouw van de school Augustinianum te Eindhoven is als leidraad klasse B 

genomen uit het standaard programma van eisen Frisse Scholen. Na het vaststellen van 

het programma van eisen is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke 

systeemkeuzen, met als gevolg een aanvullende subsidie van de gemeente. 

Beeld: Augustinianum in Eindhoven, foto van Dijkoraad, copyright BASE Photography.
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Na een lange periode van voorbereiding opende De Sokkerwei in 

Castricum in 2002 als ‘eerste duurzame school’ de deuren voor 

de leerlingen. Hoe bevalt het gebouw nu het er ruim vijftien jaar 

staat? Zijn de keuzes van destijds toekomstvast gebleken?

Tekst en beeld: Tom de Hoog

Basisschool De Sokkerwei werd ontwikkeld door Lithos Bouw & 

Ontwikkeling en maakt deel uit van een complex met kantoorruimte, 

twintig wooneenheden, een parkeergarage en een kelder. Directeur van 

De Sokkerwei Klaas Degen nam enkele jaren terug het estafettestokje 

over van zijn voorganger. Hij meldt dat zojuist de zonnepanelen op het 

De fusie van twee scholen maakte een nieuw gebouw noodzakelijk 

voor VMBO-school Rosa IJdoorn aan de Rode Kruisstraat in 

Amsterdam. Het onderwijsvastgoed bestaat uit zeven daken met 

een oppervlakte van ongeveer 2.500 vierkante meter.

Betrokken bij de verduurzaming is Duurzaam Gebouwd-partner Carlisle 

Construction Materials BV, dat de EPDM dakbedekking voor het project 

realiseerde. Voor de hellende en platte daken is gekozen voor HERTALAN 

dak van de school zijn vernieuwd. “Je ziet op het scherm 

in een van de gangen de opbrengst van de zonnepanelen. 

Dat is leuk en leerzaam voor kinderen en het laat ze zien 

dat je op een andere manier aan energie kunt komen dan 

dat je het betrekt van anderen en dat je energie dus als 

gebouw zelf opwekt.” 

Degen geeft graag uitleg over de onderwijsvisie die volgens 

hem ook zeer verbonden is met het schoolgebouw. “Het 

schoolgebouw en de idealen waaruit het is ontstaan, 

gebruiken we om onze leerlingen bij te brengen wat 

duurzaamheid betekent. Onze visie op onderwijs is 

ondergebracht in het International Primary Curriculum 

(IPC) waarbij er zaakvakken en cultuurvakken zijn. Geen 

losse vakken als aardrijkskunde, biologie of science maar 

alles is geïntegreerd in projecten waarin ook gezonde 

levenshouding (tuinen en gezond voedsel, gezonde 

tussendoorhapjes) en duurzaamheid zijn opgenomen.” 

EASY WELD GS dakbanen van 1,3 mm, mechanisch 

bevestigd in de overlap. De gymzaal werd uitgerust met 

het HERTALAN EASY COVER Rhinobond (inductie) systeem.

EASY WELD GS is een compleet systeem, waarbij de 

EPDM-dakbedekking aan de dakconstructie mechanisch 

wordt bevestigd. Het Rhinobond-systeem maakt gebruik 

van speciale drukverdeelplaatjes, waarbij de bevestiging 

plaatsvindt op basis van inductie. De EPDM-dakbedekking 

is demontabel en hierdoor eenvoudig opnieuw te 

gebruiken, passend in de circulaire gedachte. 

De Sokkerwei.

Rosa IJdoorn, bron: Molenaar&Bol&VanDillen architecten.

Duurzame keuzes bewijzen zich bij De Sokkerwei

Duurzame daken voor nieuwbouwschool Amsterdam

Dakopbouw  Afwerking Dikte

Toplaag HERTALAN EASY WELD GS dakbanen 1,3 mm

Isolatie Polyisocyanuraat (PIR), alu meerlagen 
complex

143 mm

Dampremmer Gebitumineerd aluminiumfolie 1,5 mm

Ondergrond Staaldak 0,75 mm

Bevestigingswijze Mechanisch bevestigd  

Materiaal Bevestigers in combinatie met metalen 
drukverdeelplaatjes 70 x 40 mm

 

Opmerking Dakopbouw zelf waargenomen  

Soort Warm dak  
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Lees het volledige artikel op DuurzaamGebouwd.nl. 

Benieuwd naar meer artikelen, expertposts en 

onderzoeken binnen het thema Duurzame Scholen? 

Bekijk dan het thema-dossier de website van 

Duurzaam Gebouwd.
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