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pASSIEFBOUW IN ONDERWIJS

lucht zelf wordt uitgewisseld."
Gekozen is voor houtskelet

bouw, omdat het niet alleen
een milieuvriendelijk, duur
zaam en makkelijk te bewer
ken product is, maar ook om
dat daannee het opwarmen
van het gebouw veel sneller
gaat. "Verder is de houten
wand makkelijker te isoleren
en kom je uiteindelijk ook op
een wat dunnere buitenmuur
uit. Normaal praat je over 55
cm, in ons geval op 45 cm. Dat
scheelt weer materiaal."

De school wordt luchtdicht
gebouwd om ervoor te zorgen

nisc1he ventilatie,· warmte
pomp en het ontbreken van ra
diatoren.

Aan de buitenzijde is het,
met de gebruikelijke bak
steen, een school als elke ande
re. De binnenzijde wordt gedo
mineerd door houtskelet
bouw. De verwachting is dat """'~~_""""_~~cL.-----'

de school bij aanvang van het ~ Ben Hartman voor de nieuwbouw van de Veldhuizerschopl.
nieuwe schooljaar in gebruik
kan worden genomen.

Ben Hartman coördineert
de bouw, het hout wordt gele
verd door Finnforest Holland.
"In het buitenland is al de no
dige ervaring opgedaan met
scholenbouw, waarbij het
goed uit te houden is als de
mussen dood van het dak val
len. Centraal daarin staat een
warmtepomp, die 's winters
voor warmte en zomers voor
koeling zorgt. De ventilatie
wordt mechanisch gestuurd.
Wanneer het koud is, ver
warmt de uitgaande lucht de
koude, verse luchtJn de warm
tewisselaar, zonder dat de

Bij de Veldhuizerschool in
Ede wordt daarmee een eer
ste stap gezet. Binnenkort
volgen projecten in Zeeland
en Noord-Brabant. Kernbe
grippen zijn isolatie, mecha-
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door THIJS WARTENBERGH
EDE - De tijd is voorbij dat kinderen tijdens warme dagen

.zitten te puffen in bloedhete schoollokalen waar nauwelijks
sprake is van enige frisse lucht. Vooral in noodgebouwen is de
situatie zomers vaak dramatisch. Er worden nu scholen ge
bouwd waar het bij het oplopen van de temperatuur aange
naam toeven is: passiefbouw wordt, na de woningbouw, ook in
het onderwijs een begrip.

Ie druk op directies van scholen
dernemen. We hebben de kwestie
ciële reserves ook bij de Tweede
kaard, maar zonder veel resul-
len Otter.
ef voor de nieuwe school in Ede,
! jaar door via het gebruik van een
I, een warmtewisselaar en mecha
Itie een prettige temperatuur
erd, juicht de AaS-man toe. "Het
druppel op een gloeiende plaat.
'r van dit soort initiatieven moeten
k de bestaande bouw zal moeten
epakt, willen we tevreden kunnen
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dat 's winters de warmte wo .~ t
vastgehouden en om te· VOQ 

komen dat koude lucht via \ 
lerlei plekken de school b~H

nenkomt. Het gaat dan vooräl
om naden en kieren tussen ko
,zijnen en gevels.

Verlies van warmte moet
worden voorkomen, zo is het
uitgangspunt bij een passief
huis, maar er moet tevens
sprake zijn van warmtewinst.
Die 'winst' kan worden be
haald uit de warmte van de
zon. Om dat doel te bereiken
wordt er isolerend hoogrende
mentsglas gebruikt. Dat zorgt
ervoor dat het zomers niet te
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'Beleef de Lente' ;~:;;'t..t.
Bij het steenuilennest ke- .TOp" 00

tlderzoekers 11'raaf an oor prooien
lor hun jon- . ill
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zen te zijn, maar in tijden van B d.· :0

voedselschaarste krijgen de e rl ve r'1t\
uilskuikens vooral meikevers . I ~I
en ook regenwormen te eten.
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