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SCHOLENBOUW

WAT WAS DE AMBITIE VAN SCHOLEN VOL ENERGIE?

“Het doel was om nieuwe proposities voor grootschalige reno-

vaties te laten ontwikkelen door koploperconsortia en in pilots te 

laten uitwerken en testen. Deze pilots moesten lessen en aan-

bevelingen voor opschaling en opheffing van belemmeringen 

opleveren. Energiebesparing kreeg een zwaar accent. De formele 

doelstelling van het programma was daar duidelijk over: realiseren 

van marktcondities en integrale marktrijpe proposities voor Nul-op-

de-Meterprojecten van bestaande scholen, die bekend, gewild en 

blijvend betaalbaar zijn en een hogere kwaliteit bieden dan vervan-

gende nieuwbouw. De eisen gingen verder. Naast energieneutraal 

en aardgasvrij, Frisse Scholen klasse B, levensduurverlenging van 40 

jaar, onderwijskundig toekomstbestendige functionaliteit, inclusief 

20 jaar prestatie- en onderhoudsgarantie, en gezamenlijk gefinan-

cierd door schoolbestuur en gemeente.”

WAT HEEFT HET PROGRAMMA OPGELEVERD?

“Vanuit School vol Energie hebben we de regie gevoerd over 

de mogelijkheden tussen de vraagzijde van schoolbesturen en 

gemeenten, en de aanbodzijde van marktconsortia, financiers zoals 

gemeenten, BNG, pensioenfondsen en de wetgevers en beleidma-

kers; de ministeries van BZK en OCW, POraad en VNG. We hebben 

45 casussen vergaand geanalyseerd voor deelname. Daaruit zijn 

zes projecten geselecteerd tot pilot, waarvan er uiteindelijk drie 

doorgang vonden. Daarnaast namen zes marktconsortia actief deel 

aan het programma.

Een pilot, De Liester Igge in Opeinde, gemeente Smallingerland, 

is inmiddels opgeleverd (zie het artikel op pagina XX – red.). De 

uitvoering van de twee andere pilots, De Schakel in Vlaardingen en 

De Horizon in Rotterdam, start waarschijnlijk komende zomer.”

WAT IS DE WINST VAN HET PROGRAMMA?

“Het succes van de aanpak zit voornamelijk in de prijs-prestatie-

verhouding. Een School-vol-Energie-renovatie kost een gemeente 

circa een derde van een nieuwbouwschool. Het kost een schoolbe-

stuur niet meer dan ze hebben gespaard en zullen ontvangen aan 

vergoedingen voor de materiële instandhouding. Daarvoor krijgt 

het bestuur een betere school, beter dan een nieuwe school, en 

een renovatie met minimale overlast voor het onderwijs. Maar de 

ingreep gaat veel verder dan verduurzaming. Conform de ambities 

van het programma behelst de renovatie ook een functionele aan-

passing die de school onderwijskundig weer toekomstbestendig 

maakt.”

HOE IS DIE BREDE AANPAK ZICHTBAAR IN PILOTPROJECT OPEINDE?

“In Opeinde heeft het gebouw uit 1972 een rigoureuze isolatie 

aan de binnenzijde gekregen, en nieuwe kozijnen met triple glas. 

Tezamen met goede kierdichting is daardoor een lage warmtevraag 

gerealiseerd. De indeling is helemaal aangepast aan actuele onder-

wijsopvattingen en uitgebreid met drie nieuwe lokalen. De tijdelijk 

aanbouw is gesloopt. Er is kinderopvang toegevoegd en de school 

heeft ook een aulafunctie gekregen. De lokalen hebben allemaal 

een decentrale ventilatie-unit met WTW en elektrische verwarming 

gekregen. Daarnaast zijn er ledverlichting en nieuwe akoestische 

plafonds geïnstalleerd. Alle vloeren zijn van een gietvloer voorzien. 

Op het dak zijn voldoende zonnepanelen geïnstalleerd om het 

gebouw- en gebruikersgebonden energieverbruik op jaarbasis te 

compenseren.”

>

‘RENOVATIE NUL OP DE METER
IS BETER DAN NIEUWBOUW’
Het Green-Deal-Scholenprogramma School vol Energie is dit voorjaar afgerond. Het 

richtte zich op energiebesparing en fris binnenklimaat in bestaande scholenbouw. 

Inmiddels is het programma Aardgasvrije Scholen gestart, ook bestemd voor de 

bestaande voorraad. Over deze twee programma’s die in elkaars verlengde liggen  

praten we met Olivier Lauteslager, Platform31-programmamanager School vol Energie  

en Aardgasvrije Scholen. De resultaten tot nu toe zijn zeer positief. “Een Nul-op-de-

Meter-renovatie levert meer kwaliteit dan nieuwbouw.”

Auteur: Wijnand Beemster

OLIVIER LAUTESLAGER, PROGRAMMAMANAGER AARDGASVRIJE SCHOLEN 

‘Een School-vol-Energie-renovatie kost een gemeente 
circa een derde van een nieuwbouwschool’

Olivier Lauteslager:  
‘De combinatie van maxi-

male energiebesparing, met 
verbetering van het binnen-
klimaat én optimalisatie van 

het onderwijs, blijkt een 
verleidelijk aanbod.’
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WAT IS DE LES VAN DIT PROJECT?

“Essentieel in het succes van dit project was de samenwerking tus-

sen alle partijen. Gemeente en schoolbestuur hebben dit volledig 

gezamenlijk opgepakt zonder alle risico’s vooraf te willen uitsluiten 

en door het experiment aan te gaan. Via een prestatie-uitvraag 

werd consortium Grenovation geselecteerd, met Meerbouw 

Rotterdam, die eenzelfde tomeloze bereidwilligheid had om alle 

problemen op te lossen. Meerbouw heeft de renovatie binnen de 

zomervakantie uitgevoerd. De partijen blijven gedurende 20 jaar 

betrokken bij het onderhoud van de school.”

WAT BEOOGT HET PROGRAMMA AARDGASVRIJE SCHOLEN?

Aardgasvrije Scholen is een ander programma, maar borduurt wel 

voort op de lessen en ervaringen uit School vol Energie. Net als 

School vol Energie is het programma Aardgasvrije Scholen gericht 

op innovatie en repeteerbaarheid, maar het ambitieniveau is iets 

lager. Scholen moeten worden gerenoveerd tot aardgasvrije en 

Frisse School klasse B, en hoeven niet per se aan Nul op de Meter 

of functionele aanpassingen te voldoen. Anders dan bij School 

vol Energie is er deze keer een financiële bijdrage voor gemeenten 

beschikbaar voor de 10 pilotprojecten van 350.000 euro per stuk.”

WAT IS DE PLANNING?

“Het programma is deze zomer gestart. Gemeenten konden zich 

tot 1 oktober aanmelden. Er zijn 92 inzendingen binnengekomen. 

Voor eind van het jaar worden de pilots bekendgemaakt. In 2019 

is de uitvraag en selectie van marktpartijen gepland alsmede de uit-

werking van de concepten, zodat de uitvoering van de renovaties 

eind 2019 kan beginnen.”

WELKE FINANCIËLE BIJDRAGE KAN EEN PROJECT TEGEMOET ZIEN?

“De minister van Binnenlandse Zaken selecteert 10 projecten die 

alle een bijdrage krijgen van 350.000 euro. Daarnaast is anderhalf 

miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning van de pilots en 

marktpartijen en voor kennisontwikkeling en een kennisversprei-

dingsprogramma.”

‘Aardgasvrije Scholen is ook gericht op 
innovatie en repeteerbaarheid, 

maar het ambitieniveau ligt iets lager’

SUCCESFACTOREN 

voor schoolbesturen interessant om deel te nemen in 

een ambitieus experiment. De combinatie van maximale 

energiebesparing, met verbetering van binnenklimaat én 

optimalisatie van de (onderwijskundige) functionaliteit blijkt 

een verleidelijk aanbod.

mogelijk gebleken om een bijdrage in een grootschalige 

renovatie Nul op de Meter te doen. De bijdrage van 700 

euro per m2 is twee tot drie keer lager dan een gemeente 

in nieuwbouw moet steken en derhalve voor hun een 

interessant uitgangspunt.

nieuwbouw, biedt vaak meer ruimte, is qua planning en 

verstoring van het onderwijs favoriet en levert minder 

verspilling van grondstoffen op.

grootschalige schilrenovatie biedt het grootste financiële 

potentieel. Schoolbesturen kunnen energiekosten (of 

-inkomsten) volledig, en onderhoudslasten (of –inkomsten) 

gedeeltelijk netto contant maken over een lange looptijd.  

Bij minder energiebesparing is het lastiger om garanties  

op de prestaties te krijgen.

de gevraagde prestaties en geboden plafondprestaties. 

Bewijslast in uitvoering en gebruik is nog wel nodig.

geïnteresseerd om geplande systeembouwscholen na 

einde Green-Dealperiode alsnog conform SvE-ambities en 

-methode te willen aanpakken. Het aantal aanmeldingen 

voor het nieuwe aardgasvrije programma is groot.

i
aardgasvrijescholen.nl

De eindrapportage van het programma 

School vol Energie is te downloaden op 

platform31.nl

SCH0LEN
BOUW

PARADE

SCHOLENBOUW

E
en goede graadmeter voor een gezond 

binnenklimaat van een gebouw is het CO
2
-

gehalte van de lucht. Tussen de 400 en 800 

ppm (parts per million) CO
2
 – dus het aantal liters 

CO
2
 per miljoen liter lucht – staat voor gezonde 

lucht. Onder welke grenswaarde het CO
2
-

gehalte in een gebouw moet blijven, is voer voor 

discussie. Het bouwbesluit 2012 bepaalt voor 

nieuwe gebouwen 1000 ppm. Maar de GGD en 

Arbodienst leggen de grens bij 800 ppm.

Wanneer een groep leerlingen een klaslokaal 

binnenkomt, verdubbelt het CO
2
-gehalte binnen 

afzienbare tijd. De GGD Rotterdam Rijnmond 

heeft in klaslokalen gemiddelde waarden van 

1650 ppm gemeten en tijdens pieken zelfs 2500-

3000 ppm. Bedenk daarbij dat een persoon naast 

CO2 ook allerlei andere stoffen uitstoot zoals, 

geurstoffen, stofdeeltjes en ziektekiemen.

PRODUCTIVITEITS- EN PRESTATIEVERBETERING

Aan het International Centre for Indoor 

Environment and Energy van de Technische 

Universiteit in Denemarken hebben professoren 

Wyon en Wargocki onderzoek gedaan naar de 

luchtkwaliteit in klaslokalen. Daaruit bleek dat 

met een verbeterde luchtkwaliteit in klaslokalen 

de productiviteit van de leerlingen wel 30 procent 

kan toenemen. Een verhoogde toevoer aan frisse 

lucht leidt tot een verbetering van 14 procent.

INVLOED VAN DE GEVEL OP HET BINNENKLIMAAT

Hetzelfde onderzoek toont aan dat de extra 

luchttoevoer en luchtkwaliteitsverbetering niet 

kan worden overgelaten aan de gebruiker door 

ramen of deuren te openen. De gebruiker merkt 

namelijk te laat dat het CO
2
-gehalte stijgt. Een 

simpele en kosteneffectieve oplossing is om CO
2
-

Aluminium gevel maakt school 
gezonder, duurzamer en mooier

Aandacht voor gezonde en duurzame woningen en kantoorgebouwen, waar volwas-

senen het leeuwendeel van hun leven in doorbrengen, is er volop. Hoe is dat voor 

leerlingen die het grootste gedeelte van de dag in klaslokalen zitten? Hoe gezond zijn 

die klaslokalen? En kan de gevel een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van 

leerlingen en studenten?

HET GOESE LYCEUM HEEFT EEN  

MOOI EN DUURZAAM ALUMINIUM 

GEVELSYSTEEM VAN KAWNEER.
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Auteurs: Jordy Aarts en Thomas 

Bögl

Foto’s nieuwe situatie: Mart 

Stevens Projectfotografie

C
onsortium Grenovation, bestaande uit 

Meerbouw Rotterdam, LIAG architecten en 

bouwadviseurs en DAIV Groep, tekenden 

voor het ontwerp en de uitvoering. De bestaande 

basisschool is ontdaan van de gasaansluiting, 

aanwezige noodlokalen en aanbouwen. Hiervoor 

in de plaats kreeg de school een eenduidige 

uitbreiding aan de achterzijde en op de 

verdieping. De toevoeging van kinderdagopvang, 

peuteropvang, een leerplein, een speellokaal, 

tribunetrap en een compleet nieuwe afwerking 

zorgen ervoor dat de gebruikers een volledig 

gerenoveerde school tot hun beschikking hebben.

Onlangs is Integraal Kind Centrum de Leister Igge in Opeinde (gemeente 

Smallingerland) opgeleverd. Het is de eerste ‘School vol Energie’-renovatie. De 

verbouwing van basisschool tot frisse, aardgasvrije, Nul op de Meter IKC is in zes 

weken tijd gerealiseerd. De Leister Igge is hiermee het eerste Integraal Kind Centrum 

(IKC) in Nederland, met Nul op de Meter in een bestaand gebouw.

KORTE RENOVATIETIJD

Het is niet de eerste keer dat dit consortium in 

eenzelfde tijdbestek aan renovaties van bestaande 

scholen heeft gewerkt. Zo is verleden jaar OBS 

De Plataan in Pernis toekomstbestendig gemaakt 

en uitgebreid in de zomervakantie. Ook zijn een 

tweetal basisscholen in Halsteren door hetzelfde 

consortium aangepast. Een goede voorbereiding,  

vertrouwen en een tomeloze inzet van alle 

betrokken partijen zijn hiervoor essentieel.

ZICHTBARE AFWIJKING

De samenwerkingsschool De Leister Igge in 

Opeinde is in 1970 gebouwd en heeft door 

de jaren heen enkele verbouwingen gekend 

in de vorm van (tijdelijke) uitbreidingen. De 

oorspronkelijke L-structuur ging langzamerhand 

over in een asymmetrische U-vorm. Hoewel 

de dakopbouw uit 2001 prima aansluit bij het 

originele gebouw, zijn vooral de aanpassingen 

aan de achterzijde van het gebouw een zichtbare 

afwijking.

GEDATEERDE UITSTRALING

De bestaande toestand kenmerkte zich door enkel 

glas in stalen kozijnen, baksteen binnenwanden, 

een breed scala aan verschillende type 

binnendeuren, een gedateerde tegelvloer en een 

noodlokaal dat al veel langer stond dan gepland. 

Tegelijkertijd kende het bestaande gebouw in 

de vorm van ruime lokalen, veel daglicht, een 

heldere structuur en een goede vrije hoogte veel 

goede uitgangspunten. Het hoge energieverbruik, 

de gedateerde uitstraling, nieuwe onderwijs-

mogelijkheden en de wens voor een IKC hebben 

uiteindelijk een belangrijke rol gespeeld in de 

keuze voor renovatie.

DUURZAAM ENERGIECONCEPT

De uitvraag richtte zich oorspronkelijk alleen 

op het energieneutraal maken van de school 

en de conversie naar Integraal Kind Centrum. 

Een systeem met zonnepanelen, lokale 

luchtbehandelingsunits per ruimte (voor 

verwarmen en koelen), verbeterde isolatie, 

nieuwe kozijnen voorzien van HR++ glas en 

ledverlichting dragen hieraan bij. Maar gedurende 

het proces is tevens een complete make-over het 

resultaat geworden. Het oude tijdelijke lokaal 

is afgebroken en nieuwe bouwdelen zijn zo 

toegevoegd dat het gebouw compacter werd. 

Hierdoor blijft meer buitenruimte voor het spelen 

over en kon het gevel-oppervlak sterk worden 

gereduceerd. 

PROGRAMMA

Het IKC voorziet met het peuterspelen en 

de kinderopvang in een nieuw programma. 

Additioneel voorzien een leerplein, speellokaal en 

tribunetrap in nieuwe onderwijsmogelijkheden. 

Er is nu een volledig aanbod voor kinderen van 

0-12 jaar onder één dak. Inhoudelijk krijgt dit ook 

vorm, pedagogisch beleid en een doorgaande 

lijn voor kinderen van 0-12 jaar zijn hierin de 

ambities geweest.

NUL OP DE METER

De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om 

samenwerkingsschool De Leister Igge in Opeinde 

zodanig te renoveren dat het gebouw op 

jaarbasis net zoveel energie opwekt als dat het 

gebruikt, Nul op de Meter. Er is in Nederland 

nog niet eerder een schoolgebouw op deze 

ambitieuze wijze gerenoveerd.

In zes weken van basisschool naar 
Nul-op-de-Meter-IKC

JORDY AARTS, LIAG 

architecten en bouwadviseurs.

THOMAS BÖGL, LIAG  

architecten en bouwadviseurs.

‘De gemeente 
draagt bij aan  

de renovatie en 
het schoolbestuur 

brengt de volledige 
vergoeding in  

voor energie en 
onderhoud’

IN NEDERLAND IS NOG NIET EERDER EEN SCHOOLGEBOUW ENERGIENEUTRAAL GERENOVEERD.
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SAMEN INVESTEREN

De Leister Igge krijgt dus als eerste bestaande 

basisschool in Nederland een serieuze opwaar-

dering (Frisse Scholen klasse B, Nul-op-de-Meter, 

gasloos en transformatie naar IKC). Deze opwaar-

dering, met een uitvoering in de zomervakantie, 

is best bijzonder. Maar wat dit project echt uniek 

maakt, is dat de gemeente en het schoolbestuur 

samen investeren. De gemeente draagt bij aan 

de renovatie. Het schoolbestuur legt de volledige 

vergoeding in die ze krijgt van de Rijksoverheid 

voor energie en onderhoud. Dit kan omdat 

Grenovation garanties geeft dat er gedurende 

20 jaar geen kosten zullen zijn voor onderhoud 

en/of energie. Een unieke, innovatieve vorm van 

samenwerken aan duurzaamheid.

LOKAAL VOOR DE VERBOUWING: ENKEL GLAS IN STALEN KOZIJNEN EN BAKSTEEN  

BINNENWANDEN.

DE LEISTER IGGE IN OPEINDE, VÓÓR DE RENOVATIE. IN 1970 GEBOUWD EN DOOR DE JAREN 

HEEN UITGEBREID.

OUDE SITUATIE, BEGANE GROND. KINDEROPVANG VAN VANDAAG.NIEUWE SITUATIE: MINDER VIERKANTE METERS, MAAR MEER NUTTIGE RUIMTE.

AAN DE SCHOOL ZIJN TOEGEVOEGD: EEN KINDERDAGOPVANG, PEUTEROPVANG, LEERPLEIN, 

SPEELLOKAAL, TRIBUNETRAP EN EEN COMPLEET NIEUWE AFWERKING.

KLASLOKAAL. HET IKC HEEFT ZONNEPANELEN, LOKALE LUCHTBEHANDELING PER RUIMTE (VOOR 

VERWARMEN EN KOELEN), VERBETERDE ISOLATIE, NIEUWE KOZIJNEN VOORZIEN VAN HR++ 

GLAS EN LEDVERLICHTING.

SCHOOL VOL ENERGIE

De gemeente en het schoolbestuur PCBO 

Smallingerland werkten samen met Platform 31 

in het tweejarig innovatieprogramma School 

vol Energie van de ministeries OCW (Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap) en BZK (Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties). In het kader van 

dit programma, bedoeld om slimme oplossingen 

voor schoolrenovaties te onderzoeken en aan te 

jagen, selecteerde Platform 31 vijf pilotprojecten. 

Het project in Opeinde is één van die pilots.

INTEGRAAL KIND CENTRUM

Samenwerkingsschool De Leister Igge, OINK 

peuterspelen, kinderopvang van Vandaag en de 

gemeente Smallingerland werkten samen in dit 

unieke project. De samenwerkingsschool, het 

peuterspelen en de kinderopvang vormen nu het 

nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC).

LIAG OVER DE RENOVATIE 

Het schoolgebouw kenmerkte zich, door de vele uitbreidingen in 

het verleden, door een onoverzichtelijke structuur met vele hoekjes 

en nissen. Het creëren van overzicht en sociale controle was hier-

door een van de eerste interne aspecten die we hebben aangepakt. 

Vervolgens hebben we de symmetrie teruggebracht in het gebouw 

waardoor de achterzijde van het gebouw veel eenduidiger is 

geworden. We hebben vierkante meters toegevoegd ten behoeve 

van het vernieuwde programma. Toch, door de compactere struc-

tuur, heeft de school nu minder vierkante meters dan voorheen. 

Meer voor minder, waardoor direct ook de energievraag terugloopt.

Het IKC heeft een leeftijdsgebonden opbouw gekregen waardoor 

leerlingen gemakkelijk alvast bij de volgende groep kunnen kijken. 

Zo is er bijvoorbeeld een verbinding (zowel visueel als fysiek) tussen 

de peuters en groep 3.

Uiteindelijk heeft het hele gebouw een metamorfose ondergaan 

waarbij er lichtelijk onderscheid is te zien is in de drie verschillende 

leeftijdsgroepen. De nieuwe structuur voorziet ook in nieuwe type 

ruimten zoals de leerpleinen en het speellokaal. De mogelijke  

koppeling van deze ruimten en de gangzone maakt nieuwe  

onderwijsvormen en bijvoorbeeld voorstellingen mogelijk. De  

multifunctionele nieuwe trap, die ook als tribune, speelelement en 

opbergruimte fungeert, speelt hierin een cruciale rol. Dit soort  

projectspecifieke oplossingen heeft een enorme meerwaarde 

bovenop de uitvraag.

'WIJ HEBBEN HELE KORTE LIJNTJES MET ELKAAR'

De eerste ideeën om de school duurzaam aan te pakken ont-

stonden door een gesprek met Green Deal Scholen. In eerste 

instantie wilde de gemeente zelf aan de slag, maar dat viel 

tegen. “We wilden echt iets nieuws doen, maar we kregen dat 

zonder begeleiding niet van de grond. Daar was het te nieuw 

voor,” zegt Yvonne Hofstee van de gemeente Smallingerland.  

"Maar toen we binnen School vol Energie verder gingen, ging 

het heel snel." Schoolbestuur en gemeente trekken in deze 

pilot vol vertrouwen en zeer ontspannen met elkaar op. “Wij 

draaien meer van dit soort trajecten en hebben inmiddels zeer 

korte lijntjes met elkaar,” zegt Albert-Jan van het bestuur PCBO. 

Yvonne: “Al tekent de gemeente formeel de contracten, wij 

zijn echt samen de ‘bouwheer’ van het project. Ik ervaar onze 

samenwerking als uniek. Wij leggen geen dingen op en willen 

het niet beter weten. Wij zijn van: samen kom je veel verder.”

(Bron: Platform31)

De verbouwing, van basisschool tot 
frisse, aardgasvrije, Nul-op-de-Meter-IKC, 

is in zes weken tijd gerealiseerd


