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"een kleine wereld in een grote,  > een grote wereld in een kleine, 
een huis als een stad,   > een stad als een huis, 
een thuis voor kinderen".

Aldo van Eyck
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Probleemomschrijving
In de wijk Zilverkamp in Huissen staat een scholencomplex uit de 
bouwperiode 1975-1981. Dit typische jaren zeventig complex kent een 
gedeeltelijk achterstallig onderhoud en is toe aan een grondige renovatie. 
De bevolking van de wijk Zilverkamp vergrijst op dit moment, maar de 
wijk heeft de potentie om weer jonge gezinnen aan te trekken. Dit heeft 
onder meer te maken met de ruime groene en kindvriendelijke opzet van 
de wijk. Anticiperend op een dergelijke verandering wil de gemeente het 
onderwijsaanbod in de wijk op peil houden en verbeteren. De kwaliteit 
van basisscholen is immers een belangrijke vestigingsfactor voor 
jonge gezinnen op zoek naar een nieuwe woning. Een levenskrachtig 
en karakteristiek schoolgebouw en omgeving draagt dan ook bij aan 
de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de wijk. De scholen en de wijk 
Zilverkamp zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Doelstelling
Het realiseren van de school van de toekomst uitgaande van het 
bestaande  scholencomplex.
Door gemeenschappelijke voorzieningen en diensten te realiseren (o.a. 
een Integraal Kind Centrum) is het scholencomplex in staat om meer 
kwaliteit te leveren dan afzonderlijke de individuele scholen. Door de 
meerdere onderwijsvisies onder één dak is er een grote keuzevrijheid 
voor de ouders. Dit zorgt voor een onderscheidend imago. Hierdoor kan 
het vernieuwde scholencomplex concurreren met anderen scholen en als 
katalysator dienen voor de revitalisering van de wijk de Zilverkamp.

Randvoorwaarden
Wij onderzoeken hoe de bestaande kwaliteiten (opnieuw) kunnen 
worden benut en in hoeverre er nieuwe kwaliteiten aan moeten worden 
toegevoegd. De gemeente heeft een renovatie budget van 2 miljoen 
euro beschikbaar gesteld. SBM-groep heeft een quickscan uitgevoerd 
naar de functionele en technische staat van het complex en naar het 
toekomstig gebruik. Zij hebben geconstateerd dat bij uitvoering van 
minimale bouwkundige en installatietechnische maatregelen 2,9 miljoen 
euro nodig is om het scholencomplex een acceptabel kwaliteitsniveau te 
geven. Echter constateren zij ook dat om het complex voor de volgende 
15-20 jaar, duurzaam en optimaal af te stemmen op de huidige wensen 
en normen van het onderwijs en onderwijspartners, een extra investering 
nodig is. Ons onderzoek concentreert zich vooral op de ruimtelijke en 

architectonische mogelijkheden. Daarbij wordt uit gegaan van de gegeven 
financiële eisen en restricties, maar zij kunnen hier slechts als globale 
richtlijnen gelden. 

Ontwerpend onderzoek ‘toekomst voor de scholen in Zilverkamp’, 

Resultaat
Het bestaande gebouw en structuur zijn met relatief kleine ingrepen 
geschikt te maken voor de verschillende onderwijs visies. De 
middenruimten moeten daarvoor weer functionele en bruikbare ruimten 
worden, de routing en oriëntatie weer helder. Dit kan door alle bergruimte 
en sanitaire blokken die dit belemmeren onder te brengen in centrale 
service blokken. En door tussen lokalen en midden ruimten flexibele en/
of transparante wanden te plaatsen. Deze ingrepen leveren direct extra 
bruikbare oppervlakte op omdat de middenruimte nu erg oneconomisch 
gebruikt worden. Hierdoor hoeven er zeker geen nieuwe ruimten 
bijgebouwd te worden.

Het herstellen van de binnencorridor tussen de drie oudste scholen en 
een nieuwe verbinding met het Holthuus geeft de mogelijkheid van een 
passage met gemeenschappelijke en gedeelde voorzieningen en diensten. 
Een Integraal Kind Centrum is dan mogelijk, met een peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, maar ook diensten als een 
logopedist, maatschappelijk werker, fysiotherapeut etc. Verder kunnen 
lokalen en ruimten gemeenschappelijk gebruikt worden of gedeeld zoals 
ICT en techniek cluster, muziek lokaal, stilte ruimte, speelzaal, aula etc. 
Hierdoor kunnen de krappe onderwijsbudgetten toch doelmatig en 
kwalitatief in gezet worden.

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

samenvatting



marco henssen architecten bv rotterdam  
5

samenvatting

Door vrijgekomen individuele speellokalen en andere ruimten kan iedere 
school een grote entree hal krijgen met buiten een grote luifel. Deze 
heldere entrees geven identiteit en herkenbaarheid aan de individuele 
scholen.

Door een onderscheid te maken tussen privé patio’s en semi openbare 
schoolpleinen kunnen we de bestaande hekken minimaliseren. Door van 
de schoolpleinen ook buurtpleinen te maken komen de scholen weer 
echt in de wijk te liggen. De hekken vormen dan geen barrière meer. 
De schoolpleinen kunnen na vieren en in het weekend dan door de 
buurt kinderen gebruikt. Door speeltuinen, buurt- en schoolpleinen te 
combineren kan extra geld worden gegenereerd om dit te realiseren. 

De sociale veiligheid kan nog meer vergroot worden door een doorbraak 
te maken tussen de sporthal en de scholen. Hierdoor verdwijnt de 
achterkant situatie van de waterkant. Hierdoor wordt de bereikbaarheid 
van de school vergroot en de parkeerplaatsen rondom beter benut voor 
een veiliger afwikkeling van het halen en brengen van de schoolkinderen.

Door tenslotte de bestaande betonsteen wanden fris te keimen met 
natuurlijke kleuren kan het bestaande scholencomplex weer nieuw elan 
uitstralen. De Zilverkamp scholen hebben  een gouden toekomst.

Plan van aanpak:
Vanwege de vele onzekere toekomstige ontwikkelingen en het krappe 
budget is het van belang om naast een flexibel ontwerp ook een flexibel 
proces te realiseren. De tijd van grote gebaren en onomkeerbare 
processen is voorbij. Grote dromen moeten gerealiseerd worden met 
kleine stappen. Daarbij is het van belang om kleinschalig, organisch 
en vanuit de gebruikers te denken. Wij stellen daarom dan ook een 
stappenplan voor, welke gefaseerd uitgevoerd kan worden. Daarbij vormt 
elke stap een afgerond plan. Hiermee worden (financiële) risico’s beperkt 
zonder toe te geven op de kwaliteit.
Dit geeft de mogelijkheid om de samenwerking te testen. In te spelen 
op groei en krimp van scholen en voorzieningen. Veranderende 
omstandigheden (niet doorgaan van de komst van de Zilverzwaan, het 
mogelijk afvallen van scholen) en veranderende (onderwijs) visies. In te 
spelen op demografische ontwikkelingen in de wijk en de samenleving 

en veranderde politieke context. Door fasering en een stappenplan kan 
de school blijven functioneren tijdens verbouwingen (er hoeft geen 
vervangende of tijdelijke huisvesting gezocht worden), waardoor het 
geld besteed wordt waar het hoort, in het onderwijs. Tenslotte is onze 
kleinschalige aanpak het meest duurzaam. Geen nieuwbouw betekent 
de kleinst mogelijke footprint. Het energiezuinig maken van het complex 
vindt door maatwerk plaats, waarbij kosten en baten optimaal worden 
bepaald (Zie visie op installaties bijlage).

Stappenplan kan er bijvoorbeeld zo uitzien:
1. Een actie als startpunt van de transformatie (bv gezamenlijk een 
 bouwkeet/info ruimte maken, tentoonstelling of scholieren   
 workshop ‘nieuwe school’ etc.). Dit kan zowel met de betrokken  
 gebruikers en partijen, als met de buurt.
2. Tweespan naar nieuwe vleugel. Intern de scholen op orde   
 brengen; flexibele middenruimte (centrale ruimte Holthuus met  
 dakstolp of verdieping), oriëntatie en routing. In het centrum van  
 het complex (de passage) de lege ruimten geconcentreerd. Deze  
 kunnen in de volgende stap verbouwd worden.
3. Nieuw speellokaal/multi functionele ruimte maken in de passage.  
 Alle drie bestaande speellokalen omvormen naar gewone lokalen.  
 Doorbraak en verbinding van de scholen. Tweespan nieuwe   
 entree aan het Ot en Sienpad. KDV, PSZ en BSO naar de passage.  
 Nieuwe entrees Holthuus en Drieluik.
4. Verhoging binnenstraat en eventuele aanpassing van hieraan  
 gelegen ruimten. Het IKC kan definitief vormgegeven worden. 
 Ook andere (commerciële) partijen en gebruikers kunnen   
 deelnemen.
5. Keimen gevels en ander buitenonderhoud.
6. Vormgeven van de patio’s (eigen initiatief scholen).
7. Schoolpleinen omvormen tot school/buurtpleinen.
8. Buurt aanpak.
9. Krimp scenario.
10. Groei scenario.

KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving
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inventarisatie

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

Het merendeel van de wijk de Zilverkamp 
in Huissen is te karakteriseren als 
een gebied met bebouwing in de 
forumgedachte, ook wel bloemkoolwijk 
genoemd. Deze wijk, uit de periode 
1970 - 1980 heeft een grillig straten- en 
verkavelingspatroon met hofjes. De 
bebouwing in de wijk is deels georiënteerd 
op de openbare ruimte en deels op de 
weg. Bij de woningen in de wijk die zijn 
geclusterd rondom woonerven ontbreekt 
een duidelijk onderscheid tussen voor- en 
achterkanten. De wijk is door de clustering 
en de situering van de woningen op het 
woonerf sterk naar binnen gekeerd. 
De architectuur van de woningen in deze 
wijk is ingetogen en sluit aan bij de jaren 
’70 mode: semi-ambachtelijke materialen 
als bruin hout, rode baksteen en donkere 
pannen. Ook is er gebruik gemaakt van 
verschillende soorten dakvlakken met 
verschillende hellingshoeken.

“Het voorplein als overgangsruimte tussen stad en en-
tree”.
(Aldo van Eyk) 

“Behuizing bevat ook de buren, de straat en de sfeer in de 
buurt”
Piet Blom)

"Structuralisme gaat over het onderscheid tussen een 
kader of structuur met een lange levenscyclus en een invul-
ling met een minder lange cyclus“
(Herman Hertzberger)

Zilverkamp in 1972

Zilverkamp in 2010

scholencomplex (architect: Roebers en Klein Douwel)Burgerweeshuis (architect: Aldo van Eyk)

Zilverkamp, achtergrond

Complexiteit en kleinschaligheid als ideaal, 
getekend door Niek de Boer gemaakt in 1972. 
Uit: Bloemkoolwijken 2011
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inventarisatie

- Door de ligging nabij Arnhem is het 
complex niet alleen aantrekkelijk voor de 
Zilverkamp en Huissen, maar ook voor de 
zuidelijke wijken van Arnhem.

-Goed bereikbaar met de auto en goed 
bereikbaar per bus (directe lijn bus tussen 
Arnhem en Nijmegen), hoewel niet direct 
tot aan de scholen.

- Het complex is goed bereikbaar per 
fiets vanuit het noorden en oosten van de 
wijk. Vanuit het zuiden en westen van de 
wijk iets minder vanwege het kruisen van 
autoverkeer.

- Door de gunstige centrale ligging in de 
wijk Zilverkamp, naast het winkelcentrum 
en sporthal ‘De Brink’, kan het complex 
een bijdrage leveren aan de identiteit van 
de wijk.

- Vanuit het park Holthuizen worden 
de groene lobben in de wijk Zilverkamp 
gevoed. In de lobben speelt water een 
belangrijke rol.

- Het groen in de wijk heeft een losse 
structuur en een natuurlijke uitstraling.

- De grote hoeveelheid bomen is heel 
bepalend voor het karakter van de wijk. 
(Om verloedering tegen te gaan verdienen 
de speelplekken en de inpassing van de 
achterkanten van percelen extra aandacht.)

Zilverkamp in de regio

bereikbaarheid scholencomplex Zilverkamp

Regio, wijk, buurt

KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

Woonerf Zilverkamp

Achterpad Zilverkamp

Waterpartij en groene ‘lob’
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inventarisatie

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

- Midden in de wijk is het sport annex 
winkelcentrum en het scholencomplex in 
de stijl van de Forumgedachte gebouwd.

- Het winkelcentrum is inmiddels 
vernieuwd en heeft een meer eigentijdse 
vormgeving gekregen. De sporthal en 
scholen zijn nog in oorspronkelijke 
toestand en een mooi voorbeeld van het 
structuralisme in de architectuur.

- Aan westzijde zit het scholencomplex 
vastgebouwd aan peuterspeelzaal 
‘Benjamin’, de Kuul (cafe, zalen en 
partycentrum), de sporthal en het 
winkelcentrum.

- Aan de noordzijde ligt het water ‘De 
Zanderij’.

- Het oosten en het zuiden wordt door 
woningen begrensd.

- De entrees liggen voornamelijk aan de 
zuidzijde, maar ook aan de oostzijde 
(Holthuus) en westzijde (Drieluik).

- Het scholencomplex ligt aan een groene 
lob, die onderdeel is van de groenstructuur 
van de wijk.

huidige situatie: 

westzijde

noordzijde

oostzijde

zuidzijdeluchtfoto scholencomplex en omgeving

Buurt, gebouw
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inventarisatie

KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

lokalen cluster en patio

Gebouw

het huidige complex

huidige plattegrond

oud en nieuwbouw

verscholen entree

patio, eigen initiatief

- Het scholencomplex ligt aan het Ot en 
Sienpad en bestaat uit vier bouwdelen 
van ongeveer dezelfde oppervlakte. In het 
oudste deel (1975-1976, 3 bouwdelen) zijn 
de basisscholen ‘t Tweespan en ‘t Drieluik 
en de buitenschoolse opvang Toverspan 
en de peuterspeelzaal De Vlindertuin 
gevestigd. In het nieuwste deel (1981) is ‘t 
Holthuus gevestigd.

- Het scholencomplex is een parterre 
school met veel patio’s en bomen.

-Het gebouw bestaat uit clusters van vier 
lokalen met een middenruimte, benadrukt 
door een stolp met bovenlicht.

- Het scholencomplex heeft een 
gedateerde uitstraling (vormloos) en heeft 
achterstallig onderhoud (zie rapport SBM).

- De verschillende scholen en gebruikers 
zijn individueel onvoldoende herkenbaar 
en hebben niet representatieve entrees.

- De schoolerven zijn versteend en weinig 
inspirerend.

- De nieuwbouw is willekeurig toegevoegd.
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analyse

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

- Er is sprake van overlast van parkeren bij 
halen en brengen schoolkinderen. Te veel 
kinderen worden gebracht met de auto.

- Parkeren vindt plaats deels op 
parkeerplaats Winkelcentrum, deels aan 
het Ot en Sienpad.

- Auto’s, fietsers en voetgangers zijn 
niet helder gescheiden tijdens haal- en 
brengtijden.

Achterkant, noordzijde
- Doordat de school is vast gebouwd 
aan de sporthal/winkelcentrum is de 
noordzijde een achterkant. Er is geen 
sociale controle wat leidt tot een onveilige 
situaties.

Voorstel
- Doorbraak ter plaatse van 
peuterspeelzaal Benjamin (opnemen in 
school?). Hierdoor wordt achterkant een 
voorkant.

- Parkeren voor school nu ook op 
noordelijke parkeerplaats van 
winkelcentrum mogelijk.

- Parkeren auto’s Ot en Sienpad vervallen, 
hier nieuw fietsparkeren realiseren. 
Inrichten voor fiets en voetganger.

- Mogelijkheid water aan de noordzijde 
te betrekken bij Brink en Wagenweg 
(terrasjes).

huidige situatie: veel kinderen worden gebracht met de auto, vaak onoverzichtelijke situatie

Parkeren

huidige situatie, parkeren zuidzijde

nieuwe inrichting Ot en Sienpad

huidige situatie noordzijde

noordzijde levendig en geen achterkantradicaal alternatief: doorbraak t.p.v. PSZ Benjamin
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analyse

KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

schoolpleinen worden buurtpleinen

Hek

schoolplein - buurtplein illustratie

waterpaviljoen illustratie

hek; barrière tussen school en buurt

hekken huidige situatie

schoolerf huidige situatie

- School is bastion in zijn omgeving.

- Hek zowel van binnen als van buiten uit 
barrière naar buurt.

Schoolerf
- Versteende ongedifferentieerde 
schoolpleinen

Voorstel
- Minimaliseren van hekken door compact 
maken schoolpatio. Patio’s worden echt 
privé ruimten en worden thematisch 
ingericht (watertuin, natuurtuin etc.).

- Schoolplein transformeren naar speeltuin 
en buurtplein. Schoolpleinen worden 
semi-openbaar ook na schooltijd en in het 
weekend te gebruiken.

- Ingrepen om de directe omgeving 
aantrekkelijk te maken voor de school en 
buurt. Waterpaviljoen, steiger, sportveld, 
speelveld, buitenlokaal, terras aan het 
water (café?), ook in het weekend.

steiger

waterpaviljoen

speelveld

sportveld
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- Het gebouw heeft een heldere structuur 
maar is ruimtelijk dicht geslibd.

- Lokalen zijn ruim en licht.

- De lokalen zijn georiënteerd op patio’s.

- Gebouw is vormloos.

- Scholen individueel niet goed herkenbaar, 
onduidelijke entrees.

- Huidige routing en oriëntatie in gebouw 
slecht.

- Onderlinge verbinding (corridor) scholen 
functioneert niet of is er niet, hierdoor 
moeizame samenwerking en uitwisseling.

- Middenruimten functioneren niet 
optimaal, koppeling van ruimten 
moeizaam.

- Elke school heeft eigen speellokaal

- BSO en PSZ niet intern toegankelijk voor 
alle scholen

- Leegstand van lokalen en voor sommige 
scholen een te kort aan lokalen.

- Geen grote ruimte voor vieringen.

- Geen Integraal Kind Centrum

analyse

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

huidige situatie

Huidige situatie
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analyse

- Het opschonen van midden ruimten en 
gangen.

- Het aanbrengen of herstellen van relatie 
met buiten.

- De Tweespan concentreren in zuidelijk 
bouwdeel.

- Holthuus verbinden met bestaande 
corridor hierdoor ontstaat nieuwe passage.

- Het realiseren van 1 grote 
gemeenschappelijke speelzaal (dus vrij 
komen van 3 individuele speelzalen).

- Realisatie van Integraal Kind Centum 
rondom passage.

- De Vlindertuin verplaatsen naar passage.

- BSO en KDV verbinden met passage.

- Gemeenschappelijke en gedeelde 
ruimten rondom passage.

- Iedere school heldere entree en 
ontvangsthal.

KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

nieuwe situatie

Nieuwe situatie

passage
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analyse

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

- Oude verbinding tussen de drie scholen 
is afgesloten

middenruimte; geen relatie met lokalen, dicht geslibd

Lokalen

midden ruimte geen relatie met lokalen

lokalen voldoende groot en licht

geen verbinding scholen onderling

structuur van het huidige complex

- Geen goede oriëntatie en routing meer

- Nauwelijks relatie met buiten

- Ter plaatse van midden ruimte verstoren 
sanitaire/berging blokken een duidelijke 
route en oriëntatie

Corridor tussen scholen

gangen, geen oriëntatie, geen contact buiten

onduidelijke routing, geen oriëntatie

lokaal

service, sanitair

sanitair, berging (bestaand)

verkeersruimten

nieuwbouw (aanbouw)

- De gewone lokalen zijn hoog, licht en 
goed uitzicht naar buiten

- In het algemeen goed te ventileren

- geen relatie met midden ruimte

- Niet te koppelen met midden ruimte

Middenruimte

- Mooie hoogte door lichthapper

- Geen relatie met lokalen en buiten meer

- Door wildgroei van kasten en 
bergruimten vele looplijnen en hierdoor 
geen goede werkruimte meer 

Gangen

Huidige situatie
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analyse
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obstakels (berging en sanitair) blokkeren flexibiliteit en oriëntatie verwijdering obstakels geeft heldere structuur

verbindingen tussen ruimten mogelijk heldere route en oriëntatie

Lokalen
- Relatie lokalen-midden ruimte mogelijk

- Koppeling van lokalen en midden ruimte 
tot grotere ruimten (weekviering e.d.) of 
clusters

Middenruimte
- Middenruimte nu als afzonderlijke 
werkplek te gebruiken

- Zicht naar lokalen en buiten

- goede oriëntatie

- heldere routing

- relatie met buiten

Gangen

- verbinding tussen de scholen mogelijk

Corridor tussen scholen

Nieuwe situatie

- Door bergingen en sanitaire blokken te 
verplaatsen naar service blokken ontstaat 
een heldere structuur en een basis voor 
koppeling van ruimten.
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ruimten, route, oriëntatie

entree, hal

schoolpatio, schoolplein

het gebouw

de passage

- een flexibel gebouw maakt verschillende 
onderwijsvisies ook in toekomst mogelijk

- heldere entrees geven identiteit aan de 
individuele scholen

- een gemeenschappelijke straat geeft de 
mogelijkheid om voorzieningen te delen 
(IKC) en te groeien of te krimpen

- nieuwe inrichting schoolerf versterkt 
relatie binnen - buiten

- nieuwe uitstraling > nieuw imago

ontwerp

Ontwerp ingrepen gebouw

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp
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ontwerp

ruimten, route, oriëntatie

entree, hal

schoolpatio, schoolplein

het gebouw

de passage

- een flexibel gebouw maakt verschillende 
onderwijsvisies ook in toekomst mogelijk

- heldere entrees geven identiteit aan de 
individuele scholen

- een gemeenschappelijke straat geeft de 
mogelijkheid om voorzieningen te delen 
(IKC) en te groeien of te krimpen

- nieuwe inrichting schoolerf versterkt 
relatie binnen - buiten

- nieuwe uitstraling > nieuw imago

KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving
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ontwerp

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

Drieluik

Nieuwe situatie

- Vrij indeelbare midden ruimten

- Heldere routing

- Oriëntatie (naar buiten)

- Koppeling van lokalen mogelijk

- Grote entree hal

- Grote leraren- en directiekamer bij entree

- Gemeenschappelijk speellokaal (groot)

- Pergola/entree/buitenlokaal

- Vlindertuin binnendoor bereikbaar
huidige situatie nieuwe situatie

Huidige situatie

- Er wordt op de gang en in de lokalen 
gewerkt.

- Kleine entree die uitkomt in midden 
ruimte.

- Eigen speellokaal.

- Vlindertuin zit in ander bouwdeel.

Wens

- Heldere entree

- Samen kantine, kleutergym

- Soms ruimte nodig voor 90 kinderen

- Expositie ruimte

- Meer werkplekken



marco henssen architecten bv rotterdam  
19

ontwerp

KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

Drieluik
Middenruimte, lokalen cluster

- Door verwijderen obstakels vrij 
indeelbaar

- Klassieke of vrije indeling

- Ontsluiting lokalen om middenruimte 
heen

- Relatie lokalen en middenruimte

- Helder oriëntatie en routing

- Relatie met buiten

axonometrie lokalen cluster

zicht middenruimte-lokaal, huidige situatie zicht lokaal-middenruimte, huidige situatie
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ontwerp

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

Drieluik

- Middenruimte niet meer geïsoleerd

- Routing rondom midden ruimte

- Uitzicht naar buiten

- Relatie met lokalen

- Garderobe onderdeel inrichting

- Kleine kasten in midden ruimte

- Grote bergingen en sanitair centraal

Middenruimte

plattegrond nieuwe situatie middenruimte, huidige situatie gang middenruimte, huidige situatie axonometrie lokalen cluster

middenruimte, nieuwe situatie
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KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

Drieluik

- Doormiddel van flexibele wanden is het 
mogelijk ruimten te koppelen tot 1 grote 
ruimte (voor gezamenlijke bijeenkomsten, 
weekviering e.d.).

Koppeling lokalen-middenruimte

plattegrond nieuwe situatie flexibele wand systeem, illustratie flexibele wanden, illustratie axonometrie koppeling lokalen

koppeling ruimte, nieuwe situatie
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ontwerp

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

Tweespan

Nieuwe situatie

- Vrij indeelbare middenruimten

- Heldere routing

- Oriëntatie (naar buiten)

- Relatie met lokalen

- Koppeling van lokalen mogelijk

- Grote entree hal

- Grote leraren- en directiekamer bij entree

- Gemeenschappelijk speellokaal (groot)

- PSZ Vlindertuin verplaatst naar passage 

- Pergola/entree/buitenlokaal
huidige situatie nieuwe situatie

Huidige situatie

- Er wordt klassikaal gewerkt
- Kleine entree hallen

- Onduidelijk toegang

- Eigen speellokaal

Wens

- Heldere entree
- Ruime gangen

- Goede routing

- Beter ingericht schoolterrein

- Gemis centrale ruimte, ruime aula 

- Spreekkamers

- Werkplekken
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KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

Nieuwe situatie, entree

- Helder entree

- Mogelijkheid buiten lokaal onder luifel

- Overgang openbaar-privé

Tweespan

plattegrond nieuwe situatie huidige situatie huidige entree

entree, nieuwe situatie
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ontwerp

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

Holthuus

Nieuwe situatie

- Grote vrij indeelbare centrale ruimte

- Heldere routing

- Oriëntatie (naar buiten)

- Relatie met lokalen

- Grote entree hal, pergola, buiten lokaal

- Directiekamer bij entree

- Gemeenschappelijk speellokaal (groot)

- Stolp of tussenverdieping centrale ruimte

- Verbinding met andere scholen, passage
huidige situatie nieuwe situatie

Huidige situatie
- Gewerkt op gangen en in de lokalen

- Vieringen elke week centrale hal

- Kleine entree hal

- Eigen speellokaal

Wens

- Wanden rondom centrale hal flexibel

- IKC zelf vormgeven

- Uitdagende ateliers binnen/buiten

- Flexibele wanden en werkplekken

- Meer contact binnen-buiten

- Buitenruimte die past bij de visie

- Podium met coulissen
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ontwerp

KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

Holthuus

Nieuwe situatie, centrale ruimte

- Vrij indeelbare centrale ruimte

- Voormalige speelzaal extra werkruimte

- Relatie met buiten

- Relatie lokalen centrale ruimte

plattegrond nieuwe situatie flexibele wanden, illustratie doorsnede aanpak midden ruimte
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ontwerp

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

Holthuus
Nieuwe situatie, centrale ruimte

- Daklicht – tussenverdieping

- Extra werkplekken

- Omloop als tribune
(afhankelijk budget 1 of 2 dakverdiepingen)

plattegrond nieuwe situatie centrale ruimte met gang, huidige situatieflexibele wanden, illustratie

centrale hal, nieuwe situatie
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ontwerp

KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

Holthuus
Nieuwe situatie, centrale ruimte

- Daklicht – tussenverdieping

- Extra werkplekken

- Omloop als tribune
(afhankelijk budget 1 of 2 dakverdiepingen)

plattegrond nieuwe situatie midden ruimte, huidige situatiemidden ruimte, huidige situatie

centrale hal, nieuwe situatie
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ontwerp

ruimten, route, oriëntatie

entree, hal

schoolpatio, schoolplein

het gebouw

de passage

- een flexibel gebouw maakt verschillende 
onderwijsvisies ook in toekomst mogelijk

- heldere entrees geven identiteit aan de 
individuele scholen

- een gemeenschappelijke straat geeft de 
mogelijkheid om voorzieningen te delen 
(IKC) en te groeien of te krimpen

- nieuwe inrichting schoolerf versterkt 
relatie binnen - buiten

- nieuwe uitstraling > nieuw imago

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp
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KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

Nieuwe situatie, passage

- Het verbinden van de scholen middels 
de passage geeft de mogelijkheid 
van gemeenschappelijke en gedeelde 
voorzieningen en diensten.

- Dit gebeurd op basis van vrijwilligheid en 
moet een win-win situatie voor de scholen 
opleveren. Gemeenschappelijkheid met 
een goede beheervorm.

- Gemeenschappelijk de grote speelzaal 
die ook als multifunctionele ruimte is te 
gebruiken. Andere gemeenschappelijke 
ruimten handvaardigheid, ICT en techniek 
cluster.

- Gedeelde ruimten, waarbij 1 school 
verantwoordelijk blijft. Bijvoorbeeld 
een muziek lokaal, een stilte lokaal, een 
mediatheek, een bibliotheek etc.

- Ook is er nu de mogelijkheid voor een 
gezamenlijk Integraal Kind Centrum (IKC). 
Er is ruimte voor een peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang 
etc. maar ook voor misschien een nieuwe 
taak als speciaal onderwijs.

- Deze veelal commerciële diensten 
kunnen samen met bijvoorbeeld 
logopedist, fysiotherapeut en 
maatschappelijk werker een compleet 
pakket aanbieden en apart gefinancierd en 
geëxploiteerd worden.

- De passage geeft ook de mogelijkheid 
voor scholen om te groeien maar ook om 
te krimpen.

plattegrond scholen complex,  nieuwe situatiefuncties passage
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ontwerp

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

Passage

Nieuwe situatie

- Vanuit de passage zicht op de 
gemeenschappelijke techniekcluster.

corridor (passage), huidige situatiecorridor (passage), nieuwe situatie
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KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

Passage
Nieuwe situatie

- Door verhoogde lichtstraat extra hoogte 
en licht, wordt passage een aangename 
doorgang.

- Oriëntatie en relaties met buiten en 
lokalen

doorsnede lichtstraat passagecorridor (passage), nieuwe situatie
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ontwerp

ruimten, route, oriëntatie

entree, hal

schoolpatio, schoolplein

het gebouw

de passage

- een flexibel gebouw maakt verschillende 
onderwijsvisies ook in toekomst mogelijk

- heldere entrees geven identiteit aan de 
individuele scholen

- een gemeenschappelijke straat geeft de 
mogelijkheid om voorzieningen te delen 
(IKC) en te groeien of te krimpen

- nieuwe inrichting schoolerf versterkt 
relatie binnen - buiten

- nieuwe uitstraling > nieuw imago

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp
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KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

Nieuwe situatie, schoolpatio en plein

- Door een onderscheid te maken 
tussen privé patio’s en semi openbare 
schoolpleinen kunnen we de bestaande 
hekken minimaliseren.

- Door van de schoolpleinen ook 
buurtpleinen te maken komen de scholen 
weer echt in de wijk te liggen. De hekken 
vormen dan geen barrière meer.

- De schoolpleinen worden na vieren en 
in het weekend door de buurtkinderen 
gebruikt.

- Door speeltuinen, buurt- en 
schoolpleinen te combineren kan extra 
geld gegenereerd worden om dit te 
realiseren.

- De patio’s worden de echte privé 
buitenruimten en kunnen thematisch 
worden ingericht bijvoorbeeld watertuin, 
natuurtuin, schooltuin etc.

schoolpatio’s en schoolpleinen, nieuwe situatie
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ontwerp

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

Nieuwe situatie, schoolpatio

- Zorgvuldig ingerichte patio’s geven extra 
kwaliteit aan lokalen.

- De bestaande betonstenen gevels worden 
gekeimd met een lichte kleur.

buitenruimte, huidige situatie zicht vanuit lokaal, huidige situatie

relatie lokaal-patio, nieuwe situatie
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KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

Nieuwe situatie, schoolpatio

- Thematisch ingerichte patio’s.

schoolpatio, huidige situatiepatio, nieuwe situatie
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ontwerp

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

Nieuwe situatie, schoolpatio

- Thematisch ingerichte patio vormt 
afgesloten speelplein voor KDV, BSO en 
PSZ.

schoolpatio, huidige situatiepatio, nieuwe situatie
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ontwerp

KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

Nieuwe situatie, schoolplein, gevels

- Nieuw ingericht school/buurtplein

- Heldere entree met luifel en buitenlokaal

- Bestaande betonstenen gevels worden 
terracotta gekeimd

schoolplein, huidige situatie

schoolplein, nieuwe situatie
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bijlage

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

A Doel van de renovatie is:
  1. Dat het binnen-klimaat voldoet aan de eisen die aan een goede school gestel kunnen    
   worden en aan de specifieke wensen van de gebruikers.
  2. Dat het energiegebruik en met name de energiekosten zodanig zijn dat het verantwoord   
   is binnen de financiële randvoorwaarden.

B Wat voor gebouw treffen wij aan in hoofdlijnen, geldend voor de meeste lokalen?

 1. Het binnenklimaat.
   a. Hoge ruimten.
   b. Ruime hoeveelheid glas en tot hoog in de gevel geplaatst.
   c. Meerdere te openen ramen in twee gevels die in een hoek van 90 of 180 graden met   
    elkaar staan. 
   d. Verwarming door radiatoren, geplaatst tegen de borstweringen onder de ramen. Een   
    deel van de radiatoren is voorzien van een thermostatische afsluiter.

 2. Het energiegebruik.
   a. Het oudste (en grootste)gedeelte:
     i. On-geïsoleerde wanden, vloeren en daken.
     ii. Enkel glas in houten kozijnen en in stalen klepramen. 
   b. Het nieuwste gedeelte:
     i. Isolatie van wanden, vloeren en daken is onbekend.
     ii. Dubbel glas in houten kozijnen met houten klepramen.
   c. CV-ketels zijn (voor zover wij konden vaststellen) slechts 2 of 3jaar oud en van het    
    energiezuinigste type.

C Overwegingen voor de renovatie.

 1. Overwegingen aangaande het binnenklimaat.
   a. Door de combinatie van hoge ruimten en voldoende voorzieningen voor dwars-   
    ventilatie is het mogelijk een meer of minder behoorlijke luchtkwaliteit te realiseren.
     i. Dwars-ventilatie treedt op wanneer ventilatievoorzieningen aanwezig zijn in    
      twee vlakken (gevels of gevel en dak) die in een hoek van minimaal 90     
      graden t.o.v. elkaar geplaatst zijn; hierdoor is er bijna altijd een verschil in    
      winddruk op de twee vlakken, waardoor lucht instroomt door de openingen    
      waarop overdruk staat en uitstroomt door de vlakken die onderdruk      
      ondervinden.
     ii. De hoeveelheid ventilatie die daadwerkelijk wordt gerealiseerd is afhankelijk van:
       * De netto opening van de ramen in maximaal geopende stand.      
           Daarbij is de kleinste som van de openingen in één wand maatgevend.
       * De winddruk.
     iii. In de meeste lokalen zijn de maatgevende openingen groot genoeg om bij    

      de meest voorkomende winddruk voldoende ventilatie te kunnen  realiseren.
   b. Doordat er per ruimte veel te openen ramen aanwezig zijn (tot 9 in één gevel) die   
    zowel van links naar rechts als van boven naar onder verdeed zijn (3 bij 3), is     
    dosering van de luchthoeveelheid handmatig heel goed mogelijk. Tevens kan     
    daardoor goed rekening worden gehouden met de wensen van individuele personen.
   c. Doordat de ruimten hoog zijn, is bij aanvang van gebruik (een lesblok) veel verse    
    lucht aanwezig, waardoor tijdens dat lesblok minder toevoer van verse lucht nodig is   
    dan wanneer minder verse lucht aanwezig was.
   d. De combinatie van de hoeveelheid glas, de plaatsing hoog in de gevel en de hoogte van  
    de ruimte is (ruim) voldoende daglicht aanwezig.
   e. De radiatoren zijn onder alle ramen geplaatst en hebben een tamelijk groot     
    stralingsoppervlakte. Hiermee is een behaaglijke warmte te realiseren. Het aanwezige   
    enkel glas kan bij lage buitentemperatuur onaangename “koudeval” of “koudestraling”  
    veroorzaken.
   f. Uit gesprekken met leerkrachten maken wij ook op dat zijn over het algemeen     
    tevreden zijn over het binnenklimaat.
   g. Dwars-ventilatie door te openen ramen is een vorm van ventileren waarbij verse lucht   
    rechtstreeks van buiten wordt toegevoerd in de lokalen. Omdat in een schoollokaal   
    tijdens gebruik meestal veel personen aanwezig zijn, moet er veel verse lucht worden   
    toegevoerd. Als het buiten koud is, is die grote hoeveelheid verse lucht dus ook koud.   
    Toch hoeft dat juist in een school helemaal niet bezwaarlijk te zijn en wel om de    
    volgende redenen:
     i. De vele aanwezige personen brengen ook veel warmte in het lokaal, aangevuld   
      met warmte van verlichting en apparatuur zoals digibord e.d. Tevens komt er   
      ook in de winter regelmatig zonnewarmte door de (grote) ramen naar binnen.   
      Als de wanden enz. redelijk tot goed geïsoleerd zijn, zal het in een klaslokaal    
      zonder voldoende ventilatie vaak te warm worden.
     ii. En juist een te hoge ruimte-temperatuur – juist óók in de winter – is zeer nadelig  
      voor het welbevinden en de leerprestaties.
     iii. Dus het toevoeren van koude verse lucht betekent maar tijdens een gedeelte van  
      de winter extra warmtevraag, maar vaak juist welkome verkoeling.

 2. Overwegingen aangaande het energiegebruik.
   a. Door de geringe mate van isolatie zullen de energiekosten relatief hoog zijn.
   b. De meeste bouwdelen zijn redelijk eenvoudig beter te isoleren:
     i. Enkelglas is eenvoudig te vervangen door HR (+/++) dubbelglas.
     ii. De stalen klepramen zijn eenvoudig te vervangen door beter isolerende ramen   
      (van hout, aluminium of kunststof).
     iii. Spouwmuren kunnen eenvoudig worden gevuld met isolatiemateriaal.
     iv. Platte daken kunnen eenvoudig aan de bovenzijde worden geïsoleerd.
     v. Onderzocht moet worden of de BG-vloeren geïsoleerd kunnen worden vanuit de  
      kruipruimte.

Binnen-klimaat en energiegebruik; Technisch Adviesbureau Hans Crone - Nijmegen, 9 april 2014.
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KalkhovenArchitectuur  advies  &  vormgeving

D Voorstellen voor de renovatie.

 1. Voorstellen aangaande het binnenklimaat.
   a. Door berekening moet worden vastgesteld of in de ruimten die nu al klepramen in twee  
    gevels hebben, de maximale opening groot genoeg is. Eventueel ramen bijplaatsen.
   b. In lokalen waar nu de klepramen maar in één gevel zitten moet worden onderzocht of   
    er ramen in een tweede gevel (of in het dak) gemaakt kunnen worden; volgens eerste   
    opname is dat in de meeste ruimte mogelijk.
   c. De wijze van bedienen van de klepramen kan mogelijk worden geoptimaliseerd.
   d. In ieder geval dient het enkelglas vervangen te worden door dubbelglas om koudeval en  
    koudestraling te verminderen.
   e. De cv-installatie dient zodanig te worden aangepast dat onafhankelijke       
    temperatuurregeling per ruimte mogelijk is. 
     i. De eenvoudigste manier is om alle radiatoren te voorzien van thermostatische   
      afsluiters met voldoende regel-autoriteit. Deze methode heeft het nadeel dat per  
      ruimte méérdere afsluiters bediend moeten worden.
     ii. Een alternatief is om motorbediende regelknoppen te plaatsen die door één    
      thermostaat per ruimte bediend worden.
     iii. Een ander alternatief is dat regelafsluiters worden geplaatst in de      
      aanvoerleidingen per lokaal. Of dit kan is afhankelijk van het leidingverloop.
   f. Ook in de speellokalen kan dwarsventilatie een goede mogelijkheid blijken te zijn, maar  
    wellicht dat daar andere oplossingen bedacht moeten worden.

 2. Voorstellen aangaande het energiegebruik.
   a. Wij adviseren op de volgende wijze de mate van isolatie te vergroten, zoveel als    
    rationeel mogelijk is.
     i. Enkelglas vervangen door HR (+/++) dubbelglas.
     ii. De stalen klepramen vervangen door beter isolerende ramen (van hout,     
      aluminium of kunststof).
     iii. Spouwmuren vullen met isolatiemateriaal.
     iv. Platte daken aan de bovenzijde isoleren.
     v. BG-vloeren isoleren vanuit de kruipruimte.
     vi. Indien mogelijk en nodig de cv-leidingen in de kruipruimte isoleren (eventueel   
      vervangen).

E Algemene conclusies.

1. Wat betreft het binnenklimaat is dit nu al een behoorlijk goede school. De bij het ontwerp 
gemaakte principekeuzen maken een heel behoorlijk tot goed binnen-klimaat mogelijk. Door 
renovatie kan waar nodig en mogelijk geoptimaliseerd worden.
2. Het grootste deel van de school verliest in de huidige toestand te veel warmte, maar door 
renovatie is dit zodanig te verminderen dat het gebouw voldoende energiezuinig wordt.

negen open ramen radiator onder bovenramen

drie open ramen radiator onder bovenramen

raam open radiator

te openen bovenramen nieuwe HR ketel
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Het ontwerpend onderzoek richt zich op het scholencomplex aan het Ot en Sienpad in 
de wijk Zilverkamp in Huissen. De bebouwing bestaat uit vier bouwdelen van ongeveer 
dezelfde oppervlakte. Driekwart van het complex is gebouwd in de jaren zeventig (1975-
1976); hierin zijn de basisscholen ’t Tweespan en ’t Drieluik en de peuterspeelzaal 
gehuisvest. Het laatste kwart is enkele jaren later als zelfstandige school opgezet (1981); 
hierin is ’t Holthuus gevestigd. De gemeente heeft het voornemen om nog een vierde 
basisschool in het complex onder te brengen, De Zilverzwaan, die nu elders is gehuisvest.

De opgave voor het onderzoek bestaat uit drie delen:
 
1. Breng de bouwdelen uit de jaren zeventig bij de tijd. 
Dit deel van het complex is na bijna 40 jaar toe aan een grondige bouwkundige en 
technische renovatie en upgrading. Het doel is dat het gebouw weer voor lange tijd 
(ten minste 20 jaar) volwaardig als school kan functioneren. Hierbij past aandacht voor 
duurzaamheid energiezuinigheid.

Ook vanuit het oogpunt van functionele flexibiliteit en onderwijskundige visie moet het 
gebouw bij de tijd worden gebracht en ‘toekomstbestendig’ worden. Onderwijskundige 
inzichten en gebruikseisen zijn sinds 1975 ingrijpend veranderd, en ze zullen zonder 
twijfel ook in de toekomst blijven veranderen. Het gebouw moet dat kunnen opvangen. 
Bij (gedeeltelijke) leegstand moet het gebouw ook geschikt zijn voor andere functies, 
zoals peuterspeelzaal en kinderopvang. Dit is relevant vanwege de demografische 
ontwikkeling van de wijk, die nu wordt gekenmerkt door vergrijzing maar in de toekomst 
mogelijk weer door vergroening.

De opgave bestaat eruit de inzichten en kwaliteiten die aan het oorspronkelijke ontwerp 
ten grondslag liggen, te onderzoeken en waar mogelijk te benutten als basis voor de 
toekomst, in combinatie met de huidige eisen en wensen.

2. Maak het complex geschikt voor de toevoeging van nog een basisschool.
De functionele flexibiliteit die hierboven is genoemd, wordt meteen concreet beproefd 
door het voornemen van de gemeente om een vierde basisschool, De Zilverzwaan, in het 
complex onder te brengen. 
De opgave concentreert zich daarmee op de architectonische dimensie (de ruimtelijke 
organisatie en vormgeving) van de inplaatsing van De Zilverzwaan. Het onderzoek is een 
verkenning van verschillende mogelijkheden.

3. Versterk de aantrekkelijkheid van het scholencomplex als kwaliteit van de wijk.
De bevolking van de wijk Zilverkamp vergrijst op dit moment, maar de wijk heeft de 
potentie om na verloop van tijd weer jonge gezinnen aan te trekken (te ‘vergroenen’). Dat 
heeft o.m. te maken met de ruime, groene en kindvriendelijke opzet van de wijk. 

Anticiperend op een dergelijke verandering wil de gemeente het onderwijsaanbod in 
de wijk op peil houden en verbeteren. De kwaliteit van basisscholen is immers een 
belangrijke vestigingsfactor voor jonge gezinnen op zoek naar een nieuwe woning. 
Deze kwaliteit wordt bepaald door tal van factoren (o.m. onderwijskundige benadering, 
reputatie, keuze binnen de wijk, nabijheid, bereikbaarheid), waaronder de kwaliteit van 
het gebouw en de omgeving. Een ruim en praktisch, goed onderhouden en karakteristiek 
schoolgebouw met een dito ‘schoolerf’ en wijdere omgeving draagt dan ook bij aan de 
kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de wijk.

De opgave richt zich ook op dit aspect. De aandacht kan zich behalve op de bebouwing 
ook richten op het schoolplein (schoolerf) en de relatie tot de omgeving, met aandacht 
voor het groen en de routes rond het scholencomplex. 

Hoofdlijnen aanpak

Wij vragen de ontwerpers om de ruimtelijke en architectonische mogelijkheden van de 
opgave te onderzoeken in de vorm van een ruimtelijke analyse en een voorlopig ontwerp. 
We vragen elk van hen om binnen het gekozen concept meerdere varianten aan te geven.

Door de gekozen aanpak leidt het onderzoek niet tot één dwingende oplossing, maar 
tot een beter begrip van de opgave en tot een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden. 
De  ontwerpen kunnen onderling sterk verschillen, terwijl ze elk afzonderlijk in principe 
uitvoerbaar zijn. Zo laat het onderzoek zien dat er voor de schoolbesturen en voor de 
gemeente wezenlijk iets te kiezen is. 

Het onderzoek van Mevrouw Meijer concentreert zich op de ruimtelijke en 
architectonische mogelijkheden. Daarbij gaan we uit van de gegeven financiële eisen en 
restricties, maar zij kunnen hier slechts als globale richtlijnen gelden. Als uitgangspunt 
nemen we een investering van 1,5 à 2 miljoen euro.

Stichting Mevrouw Meyer

bijlage

Opgave: Een gouden toekomst voor scholen in Zilverkamp

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Begroting "nul-aanpak" 

NEN 2699 SBM Renovatiekosten
Bouwkosten exclusief BTW rapport Quickscan renovatiebudget 4 november 2013

Niveau 4
1A Fundering

11 bodemvoorzieningen -        m2 -    -          
13 vloeren op grondslag -        m2 -    -          
16 funderingsconstructies -        m2 -    -          
17 paalfunderingen -        m2 -    -          

-         m2 -    -                 
1B Skelet

21 buitenwanden (constructief) -        m2 -    -          21 Gevelmetselwerk, dilatatie vernieuwen + voegwerk m.v.-niveau 3.099                
22 binnenwanden (constructief) -        m2 -    -          3.099                
23 vloeren (constructief) -        m2 -    -          
27 daken (constructief) -        m2 -    -          
28 hoofddraagconstructies -        m2 -    -          

-         m2 -    -                 
1C Daken

27 dakafbouwconstructies 4.765    m2 26     123.039  
37 dakopeningen -        m2 -    -          37 Herstel dagkanten lichtkoepels binnen 3.788                
47 dakafwerkingen -        m2 -    -          

4.765      m2 26     123.039          3.788                
1D Gevels 31 Vervangen enkel glas voor HR glas 167.355            

21 buitenwandafbouwconstructies 1.512    m2 59     89.815    31 Stalen ramen vervangen voor hout 94.008              
31 buitenwandopeningen 1.848    m2 180   332.058  31 Schilderwerk buitenkozijnen 75.069              
41 buitenwandafwerkingen -        m2 -    -          31 Houtrot herstel, vervangen panelen en bergingsdeuren 18.595              

3.361      m2 126   421.873          31 Zonwering vernieuwen (uitvalschermen) 18.251              
1E Binnenwanden 373.278            

22 binnenwandafbouwconstructies -        m2 -    -          22 Brandscheidingen tussen verschillende gebruikers 13.774              
32 binnenwandopeningen 2.370    m2 27     64.310    32 Schilderwerk binnenkozijnen 28.926              
42 binnenwandafwerkingen 7.693    m2 23     173.230  32 Harmonica wanden vervangen (3 stuks) 4.132                

4.665      m2 51     237.540          42 Bestaande wandafwerkingen sauzen (gem. 60%) 34.435              
1F Vloeren 42 Sanitairblokken voorzien van nieuwe vloer- en wandtegels 91.942              

23 vloerafbouwconstructies -        m2 -    -          173.209            
33 vloeropeningen -        m2 -    -          
43 vloerafwerkingen 2.321    m2 53     122.761  43 Nieuwe vloerbedekking (gem. 80%) 272.039            

4.665      m2 26     122.761          272.039            
1G Trappen, hellingen en balustrades

24 trappen en hellingconstructies -        st -    -          
34 balustrades en leuningen -        m -    -          
44 trap- en hellingafwerkingen -        st -    -          

-         -                 
1H Plafonds

45 plafondafwerkingen 4.665    m2 12     55.520    45 Plafonds sauzen en deels vernieuwen (gem. 50%) 105.372            
4.665      m2 12     55.520            105.372            

2A Installatie werktuigbouwkundig
51 afvoer vaste stoffen 4.665    m2 -     -          
52 afvoer vloeistoffen 4.665    m2 1       4.603      52 Vernieuwen sanitair 48.209              
53 water 4.665    m2 1       3.492      
54 gassen 4.665    m2 0       433         

4.665      m2 2       8.529              48.209              
2B Installatie werktuigbouwkundig

55 klimaatinstallatie: koeling 4.665    m2 -    -          
56 klimaatinstallatie: verwarming 4.665    m2 13     58.551    57 Aanbrengen mechanische ventilatie 394.628            
57 klimaatinstallatie: luchtbehandeling 4.665    m2 1       4.105      56 Vervangen ketels en appendages en aanbrengen warmtemeters 110.882            
58 regeling klimaat en sanitair 4.665    m2 -    -          

4.665      m2 13     62.656            505.510            
2C Installatie elektrotechnisch

61 centrale elektrotechnische voorzieningen 4.665    m2 0       1.141      61 Centrale elektrotechnische voorzieningen 62.879              
62 krachtstroom 4.665    m2 -    -          61 Verdeelinrichtingen (gedeeltelijke aanpassing) 32.369              
63 verlichting 4.665    m2 6       25.676    63 Verlichtingsinstallatie (gedeeltelijke vernieuwing) 108.471            

4.665      m2 6       26.817            203.719            
2D Installatie elektrotechnisch

64 communicatie 4.665    m2 0       524         64 Communicatie/data 20.317              
65 beveiliging 4.665    m2 1       3.540      65 Brand-/ontruimings- en beveiligingsinstallatie 20.317              

4.665      m2 1       4.064              65 Brandslanghaspels en boilers vernieuwen 8.609                
2E Installatie lift/transport 49.242              

66 liften -        st -    -          
4.665      m2 -    -                 

3A Vaste inrichtingen
71 vaste verkeersvoorzieningen 4.665    m2 -    -          
72 vaste gebruikersvoorzieningen 4.665    m2 -    -          72 Nieuwe pantry’s voor personeelsruimten (5 stuks) 18.595              
73 vaste keukenvoorzieningen 4.665    m2 2       7.097      
74 vaste sanitaire voorzieningen 4.665    m2 7       33.322    74 Sanitair, wastafels e.d. in lokalen vervangen 9.298                
75 vaste onderhoudsvoorzieningen 4.665    m2 -    -          
76 vaste opslagvoorzieningen 4.665    m2 -    -          

4.665      m2 9       40.419            27.893              
4    Terrein: terreininrichting

97 inrichting standaard -        m2 -    -          97 Speelterreinen, partitieel herstraten 37.190              
-         -                 97 Terreinverlichting 8.953                

5A Directe bouwkosten/diversen
99 diversen 4.665    m2 14     63.215    99 Diversen (NEN 3140 keuring, tekenwerk e.d.) 8.609                

4.665      m2 14     63.215            54.752              

overige
Verbindingsgang tussen ’t Holthuus en ’t Tweespan 60.262             
Bouwkundige voorzieningen t.b.v. installaties 94.697              

154.959            
Totaal directe bouwkosten 1.166.433       Totaal directe bouwkosten 1.975.069         

Bouwplaats en management 8,0% 93.315           Bouwplaats en management 9,1% 179.552           
1.259.747      2.154.621        

Algemene bedrijfskosten en winst 10,0% 125.975         Algemene bedrijfskosten en winst 10,0% 215.462           
1.385.722      2.370.083        

Terrein 8.030      m2 9        72.270    
72.270           

Totaal bouwkosten excl. BTW 1.457.992      Totaal bouwkosten excl. BTW 2.370.083        
Bijkomende kosten 20,0% 291.598         Bijkomende kosten 0,0% -                   
Totaal bouwkosten + bijk. kosten excl. BTW 1.749.591      Totaal bouwkosten + bijk. kosten excl. BTW 2.370.083        
BTW 21,0% 367.414         BTW 21,0% 497.717           
Totaal bouwkosten + bijk. kosten incl. BTW 2.117.005      Totaal bouwkosten + bijk. kosten incl. BTW 2.867.800        
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Bouwkosten Winket
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bouwkosten, investering

Totale bouwkosten incl. btw:

Nulaanpak 2.1 miljoen

SBM rap.  2,9 miljoen

Nieuwbouw 8,1 miljoen

Renovatie 5,2 miljoen

Bij nulaanpak is alleen sprake van reparatie van 
gebreken (achterstallig onderhoud). Bij SBM 
wordt uitgegaan van investering die huidige 
staat consolideert en verbetert, maar niet voor 
de geschiktheid voor de volgende 15-20 jaar. 
In het totaal bedrag van nieuwbouw en 
renovatie is uitgegaan van alle maatregelen 
die genomen kunnen worden. Ook inclusief 
ingrepen ten behoeve van commerciële 
partijen. Eigen bijdragen scholen nader te 
bepalen.

Indien we bij renovatie alleen de onderdelen 
nemen die echt noodzakelijk zijn kan het 
bedrag voor renovatie veel lager uitvallen. Ons 
concept werkt als een menukaart, waarin je kan 
samenstellen wat je wel of niet wil meenemen 
in het ontwerp.
Zoals uit ons rapport blijkt voor binnenklimaat 
en energiegebruik, kan volstaan worden met 
veel minder ingrijpende maatregelen voor toch 
een gezond en comfortabel binnenklimaat.
Ook kan in plaats van overal voorzetwanden 
met isolatie ook als alternatief spouwisolatie 
worden toegepast.
Door slimme keuzes te maken en meer low-
tech te denken dan high-tech (bijvoorbeeld in 
plaats van dure gebalanceerde ventilatie, de 
huidige natuurlijke ventilatie handhaven) kan 
het te investeren bedrag flink lager worden, met 
behoud van ruimtelijke kwaliteiten. Ook niet 
alle ruimtelijke ingrepen zij direct nodig en/of 
kunnen gefaseerd worden uitgevoerd. Tenslotte 
ingrepen ten behoeve van commerciële partijen 
kunnen (mede)gefinancierd worden door deze 
partijen.
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oude winkelcentrum, Malburgen Arnhem

oude situatie senioren hof heemhof

gezinshof

gezinshof nieuwe situatie 3 Hoven, Haarlem

nieuwe situatie supermarkt bij avond

referentie project

ontwerpend onderzoek scholen Zilverkamp

Transformatie wooncomplex Haarlem

Gekozen is om in plaats van nieuwbouw het 
bestaande complex te transformeren tot drie 
hoven: een gezinshof, een seniorenhof en 
het heemhof. Bij de herontwikkeling is zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande 
bouwkundige casco’s en stedenbouwkundige 
en sociale structuren.

Gemengd programma
De 3 hoven bestaan uit 40 senioren 
appartementen, 12 maisonnettes, 36 
eengezinswoningen, 8 appartementen 
begeleidwonen, dagopvang verstandelijk 
gehandicapten, een kinderdagverblijf, een 
speelplaats en drie hoven. De hoven hebben 
ieder een eigen identiteit, wat betreft inrichting 
en beheer.

Materialisering en detaillering
Veel aandacht is besteed aan de detaillering en 
materialisatie van de hoven en de overgangen 
van privé naar openbaar. Om de eenheid van 
het gehele complex te benadrukken is overal 
eenzelfde kleurstelling toegepast.

Fasering
Door de fasering konden het kinderdagverblijf 
en de meeste senioren vanuit hun bestaande 
behuizing direct naar hun nieuwe behuizing 
verhuizen, waardoor de sociale structuur zoveel 
mogelijk behouden bleef. 

Transformatie winkelcentrum Arnhem

In het kader van de herstructurering van 
Malburgen (een van de 40 prachtwijken) 
in Arnhem is besloten het wegkwijnende 
winkelcomplex aan de Hoefbladlaan en 
het voorliggende plein te revitaliseren. De 
bestaande winkels en kiosken, gelegen onder 
een flatgebouw van 3 lagen hoog uit de 
wederopbouwperiode, zijn met de nieuwe 
uitbreiding verbouwd tot één grote supermarkt.
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referentie project

entree hal plaza

entree

patio

plaza

plaza

plaza plaza

Internationale school of The Hague, Den Haag

The International School The Hague (IHS)
biedt plaats aan 1300 leerlingen met 80 
verschillende nationaliteiten, verdeeld over 
een kinderopvang, een basisschool en een 
middelbare school. De metafoor van de school 
als “een landgoed”  is gebruikt om de school 
een plek in de stad te geven en te verankeren in 
het stedelijk weefsel.

Door de ISH te plaatsen op een 
stedenbouwkundige as, de Laan van 
Meerdervoort die Den Haag doorsnijdt, koppelt 
deze laan de school met verschillende wijken 
en internationale instituten in de stad.

Het is een compact gebouw met 
leeftijdsgebonden clusters, gegroepeerd 
rondom het centrale hart, de “Plaza”. Via een 
groot en licht atrium heb je zicht over de hele 
hoogte van de school. Hier komt iedereen 
binnen en hier ontmoet je elkaar. De ”Plaza” 
functioneert als centrale entree, leercentrum en 
ontmoetingsplaats.

Het gebouwconcept is sterk gericht op de 
uitgangspunten van zelfstandig leren. Dat zien 
we terug in de vele studieruimtes, laboratoria, 
het media centrum/bibliotheek en de indeling 
van de clusters. Binnen en tussen de clusters 
is er grote flexibiliteit bij de indeling van 
de klaslokalen, studie- en werkruimtes. Die 
flexibiliteit maakt het mogelijk te reageren 
op onderwijskundige ontwikkelingen in de 
toekomst.

Het schoolgebouw, voorzien van roodbruin 
metselwerk met witte kaders rondom de 
kozijnen, manifesteert zich als een langwerpig 
bouwblok met grote uitsneden waar puien 
daglicht tot diep in het gebouw toelaten.  

Bruto vloeroppervlak: 15000 m2 
Architect:  Atelier Pro 
Projectarchitect:  Leon Thier & Hans Kalkhoven
Prijzen:  Design Share Honor Award, 2008, 
Internationale Prijs beste schoolgebouw
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