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CHIP IN KOZIJNEN

Voor de passiefgebouwde school worden speciale houten kozijnen met thermische onderbreking gebruikt van

TimmerSelekt Doornenbal. Daardoor bleek het mogelijk om de U-waarde voor het kozijn op 0,8 te krijgen. Bij

een normaal houten kozijn zou er een forse koudebrug ontstaan, terwijl drielaags glas wel een lage U-waarde

(0,6 W/m'K ) heeft. De timmerfabriek draagt 25 jaar lang de zorg voor het onderhoud aan de kozijnen. Om

de condities binnenin te meten, is een chip aangebracht die de vochtigheid van het hout in de gaten houdt.

De RIFD-chip kan met een speciaal kastje worden uitgelezen.
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Adviseur integraal en duurzaam bouwen: BouwQuest, Ede

Ontwerp- en procesmanagement: HartmanBouwVisie, Ede
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Installatie-adviseur: Innax, Veenendaal

Constructeur: Bartels, Veenendaal

Aannemer: Bouwbedrijf Van Ree, Ede

Installateur: Hellebrekers Technieken, Nunspeet

Nog een paar maanden en dan is de eerste passief-

bouw-school in ons land een feit. Dit extreem goed-

geïsoleerde schoolgebouw bespaart zo'n 80 procent

op energie, heeft het ontwerpteam berekend.

Passiefhuizen beginnen langzaam aan

voet op Nederlandse bodem te krijgen.

Deze strenge bouwnorm met hoge isola

tiewaardes kan echter ook worden door

getrokken naar utiliteitsgebouwen.

Met Re-waardes tot 10, drielaags glas,

uitmuntende kierdichting en gebalan

ceerde ventilatie is in vooral Duitstalige

landen al veel ervaring opgedaan. In

ons land staan sinds kort enkele honder

den passiefhuizen, nieuwbouw en reno

vatie. Ede heeft de primeur met het

eerste utiliteitsgebouw volgens passief

bouwen.

Het gaat om de christelijke basisschool

Veldhuizerschool, tot voor kort gehuis-

vest in een tochtig jaren dertig gebouw.

Groei dwong de school naar nieuwbouw

uit te kijken en het bestuur kwam in con

tact met HartmanBouwVisie en Carl

Peter Goossen van BouwQuest. "De

school had als eis een gezond binnenkli

maat en ook iets met 'duurzaam"',

herinnert Goossen zich. Het door Bouw

Quest samengestelde ontwerpteam van

architect, installatie-ontwerper en

constructeur ging al puzzelend op zoek

naar de beste oplossing. Betonkern

activering, accumulerend vermogen,

duurzaam materiaalgebruik en optimale

PARTIJEN NIEUWBOUW

ventilatie passeerden de brainstormtafel,

alsook passief bouwen.

DUITSE NORM

De energiebesparing bleek bij de laatste

bouwmethodiek verreweg het grootst:

maar liefst 80 procent ten opzichte van

een conventioneel gebouw met gasge

stookte verwarming. "Bij traditionele

nieuwbouw kwamen we uit op 22.000

euro aan energiekosten, nu hebben we

slechts 4000 euro." Het schoolbestuur

raakte gecharmeerd van de plannen en

besloot hiermee verder te gaan.

De school voldoet niet helemaal aan de

strenge norm voor passief bouwen. Het

energieverbruik moet eigenlijk onder de

15 kWh per m' per jaar blijven. Goossen:

"Die eis halen we niet, ondanks hoge

Re-waardes tot 10 en drielaags glas. We

komen uit op 21 kWh per m' per jaar.

Dat komt onder meer door een boom op

het terrein. Daar moesten we omheen

bouwen, waardoor een compacte school

niet haalbaar was. En op het noorden

hebben we ook door die boom een

grote ruit moeten maken voor voldoen

de daglicht. Daardoor hebben we zo'n

5 kWh moeten inleveren."

Desondanks is de energievraag zo laag

dat voor de elf klaslokalen en een geza

menlijke ruimte slechts een warmtepomp

van 18 kW nodig is.

DECENTRALE VENTILATIE

Op ventilatiegebied schrijft passiefbou

wen een gebalanceerd ventilatiesysteem

met warmteterugwinning voor. Het ont

werpteam koos voor decentrale ventila

tie in plaats van één centraal opgestelde

luchtbehandelingkast. Decentrale venti

latie -per klaslokaal- is efficiënter in de

avonduren, verduidelijkt Goossen. "Als er

's avonds een vergadering is, hoef je niet

de hele installatie aan te zetten." De

ventilatie-units werken volautomatisch

door de koppeling aan een CO,-sensor.

Die staat afgesteld op de tamelijk lage

waarde van 800 ppm. Het bouwbesluit

houdt 1200 ppm als bovengrens aan,

maar veel GGD's adviseren een lagere

norm vanwege gezondheidsrisico's.

Voor zo'n lage CO,-concentratie is wel

een flink debiet nodig. "We kunnen tot

47 m' per uur per kind ventileren. Nor

maal wordt 30 kuub per kind gerekend."

Voor een heel klaslokaal met 30 leerlin

gen betekent dit een debiet van 1400

m'/h. Die hoge ventilatiecapaciteit is niet

alleen nodig om de lage CO,-waarde te

kunnen garanderen, maar ook voor vol

doende warmte en koude. Want het ver

warmen en koelen van de leslokalen

gebeurt via het ventilatiesysteem. Radia

toren, vloer- of wandverwarming kun

nen daardoor ontbreken. "Overigens is

die hoge capaciteit zelden nodig", ver

wacht Goossen. "Alleen bij het opstarten

na een koude kerstvakantie kan eventjes

behoefte zijn aan het maximale vermo

gen." De ventilatie-unit van NedAir krijgt

een plaatsje boven het verlaagd plafond

in de toiletgroep van elk klaslokaal. Via

textielen luchtkanalen wordt de verse

lucht het klaslokaal ingeblazen.

BOUWKOSTEN

De meerkosten voor de passiefgebouw

de school had het ontwerpteam bij het

schrijven van de bestekken geschat op

zo'n 8 procent. De bouwkosten zijn uit

eindelijk meegevallen en bedragen in

totaal 1,7 miljoen euro. Een deel van de

winst zit 'm in de aanpak van het plaat

selijke bouwbedrijf. Die kon de binnen

wanden volgens houtskeletbouw in

eigen werkplaats prefabriceren en met

tractor en platte wagen naar de vlakblij

gelegen schoollocatie vervoeren. Als alles

volgens plan verloopt, kan de school aan

het begin van de zomer in gebruik

worden genomen. •


