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Schoolgebouw tijdens ontwerp
uitgegroeid tot 'passiefschool'

heeft ffn Rc·w aarde 'an boven de
10 en er zijn ge.sol«rdf houten ko
zllnen en drievoudig glas loege·
paSI. "BIJ df blowerdoorlest bleven
we met «n w•• rdevan 0,05 ..rOn·
der de passlelhul~grens van 0,15
dm' per se-conde Pfr vlerkamf mf
ter", zegt Goossen nlel zonder
trots.

Certificering
Om In aanmerking te komen "OOr
cenlficering volgens hel passief·
hulS<Qncepl. mag de laarliJksuner.
glebehoefte 'fOOr rulmlf..rwar·
ming nlel hoger Ilggfn d.n tS kWhI
m'. oe Veldhulzerschool koml nlel
""rderdan21 kWh/m'.
Toch ziJn Goos~n en Wesleneng
daar niet rouwig om. "oe vlif5ge""l
a.n de noordkant van he{ gebouw
le""n al ffn ""r11f5 'an 5 kWh/m'
Pfr jaar op·, weft Wf5tene"!. "Maat
zoujedegfYfldlchtm.ken, anha.1
ledagllcht uit het han vande:;ehool.
o..t doet a/breuk aan de functlonal~

telt."
o..arnaa~t hffft hel OnlweTp niet

ffn hffl compacl gebouw opgelf
""rd. omdat rfkenlng is gehouden
meI ffn monumentale eik op de
bouwlocatIe. Die blijft nu prachtig
zlchtb.lar door de noordelijke .1Ies
ge""l en kleurt, ullkrigend ho""n
hel sedumdal<, he{ groene karakter
.andeschool.
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Van ollucorITspondtnt
AlicevanSChu~n

[de - De VeldhuizefS(.llooIln Ede;s
gebollWd y()lgens Ilet passiellluis
concept. De ambitielUe eise<I .....
hel passie! bouwen waren geefl doel
op zich. maar ontstonden "jdens hel
onl~rpt'aieCt.

·P.usief bou_n w;u niet het ult·
gangspunl voor dil projt'cl", legt
Carl-Pet., eoos..n van onlWerpma·
nagemenlbu",au BouwQuest. "'Van·
uil ffn morfologisch omwerppro
ces. w;w.rblj dedvrug:;tukl:en Uil
h('\ programma Van eisen worden
gefilterd en combinaties van oplos
singen worMn ge"xhl, is het pa~

slefhulsconcepl als opto5slllgHlch·
ting naar vore" gekomen."
De opdrachtgever WaS enthouslast,
evenals de a«hIIK!. "Door aHf op.
Un bl'fder naa~t elk.ur Ie zeUfn,
kom Jf ullelndfliJk tOl ffn bflet In·
Irgra.1 ontweTp". vindl Hfnno W~
stfnfng 'an Jorl~~n SlmoneUi Ar
chlte'Ctfn .
De Vfldhuilfrschool hfffl gffn ra·
diatOrfn ofvlOflWrwarming, noch
ffn gasaansluiting. Volgens hel pal>
~idhu 15-«IlICfpt Is door ffn exl rffm
goedf lsolalif minimale energif nl).
dlg. W••r de afjelopen Jaren paSSlff
bouWfn "OOra In woonhuizen Is
IOfgepasl, wordt nu In Edf "OOr hft
ffrsl In Nf(lfrÎ;ond ffn basisschool
volgfns he{ conCfpt gere.lI~rd

(mffr scholen ..rkerfn Jn de onl·
weTpfaSf~Tfn opzlchle van ffn "r·
gflilkbaar gebouw d.t voldOfl aan
het llouwbeslull, haalt dflf 'paSSlff·
school' ffn energlfl'fdU(lie van 80
procent. Daarmff worden df mffr·
kOS'fn dlf he{ COnCfpl mfl zich
mffhrfngt....na.r ..rw.chtlng bin·
nfn vier laar terugverdiend.
N••st ffn rfl.tlef klflne Warmtf
pomp, 33 kW, zlln hel In de «rste
pl••lS de w.rmtewiSSfla.rs die 'oor
voldOfndf kOfling en veTW.rmlng
zorgen. Elk van df flflokalen heefL
«n eigen, onalhankelljk le bWlf-

nen warmlewisSflaar. Hel "Ollla·
tifsysl«m zorgt vi. de .Irsock "OOr
m«r frlsse lucht dan In hel bouwbf.
sluit is vaSlgelegd en regdt de "011·
Î;oUf aan de hand v.n he{ CO,.gfh.l.
tf In he{lokaal."Of kunst Is df tfm·
peratuur zO gelijkm.tlg mogelijk tf
houdfn", zegt Goossen. "Door het ~y.

Slffm met df warmtfpomp ne{ als
ffn vliegwiel even .an te likken,
koml hft lokaal door df .anwezlg
heid v.n df Ifftlingfn ..rdu van
zelfop tfmperatuur."
PasslfYf energif haalt de Vfldhul·
zerschool ook uil wnllcht. SolalU'
be-s brfngfn vla klflne lichlkOfpel
11f5 op hel dak door ffn koker met
spiegels hft d.gllCht In df lokalfn.
Efn rll bomfn aan df wldkant van
hel gebouw zorgt 's zomfrs "OOr
:;ehaduw en laat 's winters wnllcht
,~.

LUChtdichtheid
Van groot bflang In het paSSlflhul~
concept Is de luchtdlChthfld van
hfl gebouw. Om nlel all«n warm
te..rll"le beperkfll, maar ook om
drurnrschillfn tf voorkomen z0
dat df balansvenlilatle goed werkl,
zijn de naden tUSSfn de OSB·plalen
afgflaped. Een Intflllgfnte fOlie on·
dfr hft 5edumd.k zorgt .oor wwel
«n luchldlch1e afsluiting als "OOr
evfnwicht In conden",Üe en dro
glng.Oe I50Î;olie van wanden endak

,

Sol.1tube, brengen vil
kIei.... lkhikoeptltjt. op
het ~kdooreenkok ...
met,p;egel, het
<Jaaric:h1ln llt Iol<alen.
Een rij bomen zorJ1:',
zomer schaduwen
laai', wlnt s zonlkht
toe. Een intellige-nlelolie
onder het sedumdak
zorgt voor ffn l..ehl·
dichte .t'luili"ll en voor
e.enwi<:h1 in C<)I'Id.en$l·

li, en d'OSI"ll. ~oIo'"
A.PA.lSjet PrIns


