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Solide onderbouw, lichte bovenbouw

Uithuizen • Brede schoolBrede school • Uithuizen 

De Brede School in het Groningse Uithuizen is het nieuwe onderkomen voor drie basisscholen:  
OBS Brunwerd, R.K. Basisschool De Schelp en de Christelijke Basisschool Willem-Alexander. Het aardbevings-
bestendige gebouw is neergezet door Hesco Bouw in het eveneens nieuwe Boukemapark, waar naast 
onderwijs ook plaats is voor recreatie en sport. De school is toekomstgericht opgezet, met een geavanceerd 
klimaatbeheersingssysteem. 
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http://ovingarchitecten.nl/
http://hescobouw.nl/
http://www.aalbers.com/
https://www.advancedclimate.nl/
http://hescobouw.nl/project/uithuizen-nieuwe-school/


Uithuizen • Brede schoolBrede school • Uithuizen 

Jan Knol, accountmanager bij Climotion, legt uit hoe geavan-
ceerd de technische installaties van de Brede School in het 
Boukemapark zijn. ‘Onze uitvoerende IT-organisatie ACS [Ad-
vanced Climate Systems; red.] heeft samen met de gemeente 
en Aalbers Installatietechniek een smart building gerealiseerd. 
Dat behelst een verzameling van sensoren en systemen die 
gekoppeld zijn aan één netwerk, in dit geval het internet. 
Eigenlijk is alles waar een draadje aanhangt gekoppeld aan dat 
netwerk: alle sensoren, de verlichting, de zonwering, de belin-
stallatie, de warmteopwekking, de luchtbehandeling, noem 
maar op. Zo halen we zoveel mogelijk data uit het gebouw, 
die in een database terechtkomen, waar ze automatisch 
geanalyseerd worden. We passen op die manier het gebouw 
aan de gebruiker aan. We optimaliseren het binnenklimaat, de 
energiehuishouding, maar we kunnen deze optimalisatie ook 

doorzetten naar facilitaire zaken. Bijvoorbeeld op basis van 
bezetting de schoonmaak afstemmen.’

Aangenaam binnenklimaat
De luchtbehandelingsinstallatie werd voorzien van het 
geavanceerde Climotion systeem, tot voor kort bekend als 
BaOpt. Door extra druksensoren en slimme regelsoftware 
wordt met dit systeem een aangenaam binnenklimaat gere-
aliseerd met een gelijkmatige temperatuurverdeling, zonder 
tocht en altijd met voldoende schone lucht. Bovendien wordt 
ten opzichte van conventionele klimaatbeheersing gemid-
deld 30% energie bespaard. Knol: ‘Uithuizen heeft met deze 
Brede School een technisch zeer hoogwaardig, toekomst-
bestendig en slim gebouw neergezet. Ze zijn hiermee in 
Groningen voorloper. Echt uitzonderlijk.’

Om het 
aardbevings-
bestendig te 

maken, zit 
de massa van 
het gebouw 

onderin

Het gebouw is ontworpen door Oving Architekten en FAAM 
Architects en bestaat uit drie vleugels. De buitengevels daarvan 
vormen een uniform geheel, maar de vleugels geven voldoende 
ruimte voor elke school om hierin een eigen onderwijssysteem 
te voeren. Omdat scholen groeien en krimpen is het mogelijk 
om lokalen van de ene school toe te voegen aan een andere. 
Centraal in het gebouw bevindt zich een multifunctionele hal, 
die bijvoorbeeld door sport- en buurtverenigingen gebruikt kan 
worden.

Aardbevingsbestendig
Voor Hesco Bouw kende de bouw een aantal interessante 
aspecten. Zo moest er aardbevingsbestendig gebouwd worden, 
vanwege de ligging in de nabijheid van het aardgasveld van 
Slochteren. Projectleider Anton Brinkman van Hesco Bouw legt 
uit: ‘De massa van het gebouw zit onderin. Op de betonnen 
begane grondvloer staan eveneens betonnen kolommen en 
wanden. De verdiepingsvloer is een breedplaatvloer en daarop 
staat een staalconstructie. Er is gekozen voor een licht houten 
dak van Derix. De dichte geveldelen op de begane grond zijn 

Very smart building zeer energiezuinig

Iedere school zijn eigen vleugel
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https://www.climotion.com/technologie/?lang=nl


Volledige big data integratie

AI / Machine Learning

Eigen hard- en software

BaOpt / Climotion Partner

www.acs-buildings.com

ACS
Connected Buildings

Hoe slim is
uw gebouw?

Leer meer over onze slimme gebouwen.

Mail naar info@acs-buildings.com
of bel ons op 085-2003989

Er is veel aandacht besteed aan het installatieconcept voor 
de brede school in Uithuizen. Aalbers Instalatietechniek 
verzorgde alle elektrotechnische- en werktuigbouwkundige 
installaties en ontwierp samen met HTD Engineering een 
zeer energiezuinig energieconcept

Een BaOpt klimaatsysteem, met diffuus ventileren: door de 
luchtdruk in een ruimte gemiddeld een klein beetje hoger te 
houden dan buiten en door hier licht mee te variëren, ont-
staat een ongerichte stroming van lucht. Dit maakt het mo-
gelijk om ingeblazen lucht, ondanks een temperatuurverschil 
met de al aanwezige lucht, snel en efficiënt te laten mengen 
zonder dat hier hoge luchtsnelheden voor nodig zijn.

‘Het was voor ons voor het eerst dat we dit principe toepas-
ten’, zegt Martin Wilkens van Aalbers. ‘De toe- en afvoer van 
lucht – en indien nodig de verwarming daarvan – verloopt 

via een warmtepomp op het dak. Het gebouw heeft nog wel 
een cv-ketel, maar die treedt alleen in werking bij zeer koude 
buitentemperaturen. Een belangrijke voorwaarde om BaOpt 
goed te laten werken is dat het gebouw volledig luchtdicht 
is, om de overdruk te kunnen realiseren. ‘Dakdoorvoeren 
bijvoorbeeld moesten we dus goed afstemmen met de 
bouwkundig aannemer’, aldus Wilkens. 

Het gebouwbeheerssysteem heeft veel regeltechniek en 
daarom liggen er kilometers aan kabels en leidingen, en vele 
sensoren, kleppen en ventielen. ‘Dat was voor ons een mooie 
uitdaging’, stelt Wilkens. Daarnaast waren heeft Aalbers 
ledverlichting aangebracht, de IT- en data-infrastructuur, de 
beveiligingsinstallatie en het sanitair. Tijdens de uitvoering 
is nog gekozen voor led-panelen, vlak met het plafond. Het 
gebouw is constructief en qua leidingwerk voorbereid op de 
plaatsing van pv-panelen. 

Energiezuinig concept

Brede school • Uithuizen 

gemetseld, op de verdieping zijn lichtere, onderhoudsvrije 
HSB-panelen toegepast.’ De verdiepingsvloer zorgde voor enige 
vertraging van de ingebruikname. De constructie is van het-
zelfde type als die van de parkeergarage in Eindhoven. Daarom 
wordt de vloer uit voorzorg onderzocht.

Rekenen aan luifels
Ook de luifels van het schoolgebouw vereisten de nodige 
aandacht. ‘Soms steken die bijna anderhalve meter uit de 
gevel. Brinkman: ‘De ophanging van die luifels, rekening hou-
dend met zaken als windbelasting, zuiging en sneeuwlasten, 
vergden heel wat rekenwerk en afstemming, ook tijdens het 
monteren op de bouwplaats. Daarnaast was ook het plaatsen 
van de vaak omvangrijke glazen puien een secure klus’.

Luchtdicht bouwen 
Een derde aspect waar Hesco Bouw mee geconfronteerd werd 
was het klimaatbeheersingssysteem. Er is gekozen voor het 
Climotion systeem (zie kadertekst), waarbij met lage inblaas-
snelheden een aangenaam en gelijkmatig binnenklimaat ge-
realiseerd wordt. Voorwaarde hiervoor is wel, dat het gebouw 
luchtdicht is. Brinkman opnieuw: ‘We hebben echt zorgvuldig 
moeten werken, alle aansluitingen moesten goed luchtdicht 
uitgevoerd worden. BaOpt blijft het gebouw als het in gebruik 
is ook een jaar volgen, om te controleren of alles functioneert 
zoals het hoort.’

Onderhoudsvrije HSB-panelen
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http://www.aalbers.com/
http://www.aalbers.eu
http://www.acs-buildings.com
mailto:info%40acs-buildings.com?subject=

