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De eerste

passiefschool

van Noord-Nederland
De EnergieSchool in Jirnsum is als eerste school
in het noorden, gebouwd volgens het passief
bouwen principe. Kenmerkend is een goede
isolatie met een zeer lage warmtevraag. Samen
met een slim ventilatiesysteem - het BaOpt®
systeem - en een lucht-bodemwarmtewisselaar
is een uiterst duurzaam gebouw met een
uitmuntend binnenklimaat gebouwd door
hoofdaannemer BV Bouwmij Hendriks
en nevenaannemer Koninklijke Damstra
Installatietechniek.

De overheid heeft nieuwe, hoge eisen gesteld aan de luchtkwaliteit van
schoolgebouwen om leerprestaties te verbeteren (TNO 2007). Agentschap.
nl heeft daarvoor het Programma van Eisen voor ‘Frisse scholen’ ontwikkeld,
met als doel het binnenklimaat van de scholen te verbeteren en tegelijk
het energieverbruik terug te dringen. Het blijkt namelijk dat wanneer
een schoolgebouw uit de jaren ’50 en ‘60 wordt vervangen door gewone
nieuwbouw, de energierekening vaak hoger uitvalt. In het nieuwe gebouw
worden RK basisschool St. Radboud en OBS It Tredde Sté gehuisvest. De
beide schoolbesturen hebben vanaf het allereerste moment gekozen voor een
passief gebouw, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van de lichaamswarmte
van de leerlingen. Omdat vanaf het beginstadium voor deze oplossing werd
gekozen, bleef het project binnen het budget van de standaard subsidie van
de regering.

Duurzame oplossingen
Van Hoogevest Architecten is erin geslaagd om een heel compact gebouw
te ontwerpen, dat door zijn oriëntatie op het zuiden zoveel mogelijk
gebruik maakt van de energie van de zon. De bouwkundige overstekken
van een meter zorgen ervoor dat zomers de warmte wordt tegengehouden
en ’s winters de zonnestraling in de lokalen valt. Dit zorgt dan voor een
natuurlijke verwarming, hetgeen energie bespaart. Jille Reitsma, projectleider
van BV Bouwmij Hendriks: ‘Het gebouw is geheel voorzien van een
hoogwaardige geïsoleerd dak met EPDM dakbedekking, waarover een

‘U

itstekend
binnenklimaat
door BaOPt
systeem samen met
luchtdicht bouwen’
- Hedzer van der
Heide
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groendak is aangebracht.’ Het is een ecologische oplossing, die tevens zorgt voor extra
warmtebeheersing. De gebouwschil heeft een Rc –waarde van 6,7 -8,0 m2K/W, ook
omdat voor de ramen gebruik is gemaakt van Triple glas met Argongasvulling. Hedzer
van der Heide van Koninklijke Damstra Installatietechniek: ‘Wij hebben energiezuinige
verlichting aangebracht. De gangen, de berging en de toiletten zijn voorzien van
ledverlichting.’

Luchtdicht bouwen
Reitsma: ‘Luchtdicht bouwen en hoogwaardig isoleren is een grote stap vooruit. Dit
was een geweldige uitdaging, omdat in de schil gebruik werd gemaakt van verschillende
materialen. Lekken zitten waar je ze niet verwacht en het vereist continu aandacht van
de diverse partijen, met name de timmerlieden, om alle potentiële lekken te voorkomen.
Om alles goed luchtdicht af te werken, hebben we gebruik gemaakt van speciale tapes.

Duurzame prestaties
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Compact gebouw
Oriëntatie op het zuiden
Bouwkundige overstekken
EPDM dakbedekking, met daaroverheen een groendak
Dichte gebouwschil met isolatiewaarde Rc = 6,7 -8,0 m2.K/W
Triple glas: drie glasbladen met Argongas in de spouwen: Uglas =0,6 W/m2.K
Maximale kierdichting(aangetoond met een blowerdoortest; N50=0,51 h-1)
Verwarmen, koelen en ventileren met lucht
CO2-gehalte per ruimte bewaakt
Lucht-bodemwarmtewisselaar (90 meter)
Energiezuinige verlichting, geschakeld op daglicht en aanwezigheid
Innovatieve grondbuistoepassing

We zijn erg blij met de goede samenwerking met Damstra,
onze nevenaannemer van de installaties. Ze hebben kundig
en goed werk geleverd en we konden op elkaar vertrouwen.
We konden prima overleggen, het kwam aan op praten,
luisteren, kijken en vertrouwen.’ Van der Heide beaamt dit:
‘Het was een interessant en spannend project met een goede
samenwerking. We hebben een mooi gebouw gerealiseerd.’
Reitsma: ‘Bij de blowerdoortest, die gedaan is tijdens de
ruwbouwfase, scoorden we reeds een N50 van 1,0 h-1. Dit
was al een uitstekende score omdat bij passief bouwen 0,6
h-1 vereist is.

Ervaringen delen
Op het moment van het interview is het een spannende
tijd. De thermische foto’s moeten nog gemaakt worden.
Door middel van infraroodmeting wordt dan bekeken of
de kwaliteit van de thermische schil voldoet. ‘We hebben er
alles aan gedaan om de eis te halen en zullen de uitkomsten
afwachten en daarover eerlijk en transparant communiceren.’
Reitsma: ‘Ik heb geleerd dat je ervaringen moet delen. Je kunt
niet alles weten als je bezig bent met innovatieve bouw. Samen
kun je veel opsteken van eventuele fouten. Oplossingen kun
je doorgeven aan anderen, die de nieuwe vindingen weer
doorontwikkelen. We hebben veel ondersteuning gekregen
van tips van Chiel Boonstra van Trecodome. Dit bedrijf deed
de ruwbouwmeting en adviseerde ons voor het behalen van
het certificaat Passief Bouwen.’
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Warmtewisselaar
Van der Heide: ‘Er is ondergronds een innovatief systeem van buizen aangelegd
van 90 meter. Door de constante grondtemperatuur van gemiddeld 12 graden
wordt de verse lucht ’s zomers gekoeld. ´s Winters verwarmt het systeem de lucht
voor. Er zijn twee kleine ketels om in de winter na te verwarmen. Koeling in de
zomer gebeurt door middel van nachtventilatie. Het gebouw maakt dus optimaal
gebruik van zonnewarmte, aardkoelte en aardwarmte.’

‘S

tap voorwaarts met
luchtdicht bouwen en
hoogwaardig isoleren’
- Jille Reitsma

Werking BaOpt® sturingssysteem

Tekst: Petroeska Siccama		

Fotografie: Lindhorst

Dit is de eerste keer dat het principe van het passief bouwen
wordt gecombineerd met de BaOpt regeltechniek. Van der
Heide: ‘Het systeem zorgt samen met het luchtdicht bouwen
voor een uitstekend binnenklimaat. Het systeem van Bauer
Optimalisatie is een software gestuurd sturingssysteem dat het
gehele gebouw met lucht verwarmt, koelt en ventileert. Niemand
hoeft daarbij iets te regelen. Het zorgt voor een optimale menging
van binnen- en buitenlucht, door middel van de constante
meting van CO2, vocht, luchtdruk en temperatuur. Het
systeem berekent de verse lucht die moet worden aangevoerd.
Er is geen hinderlijke luchtcirculatie meer en de regeling is per
vertrek. Mensen voelen geen luchtstroom, omdat de aanwezige
lucht met lage luchtsnelheid kriskras door de ruimte wordt
gestuurd en volledig gemengd wordt. Overal in de ruimte heerst
dezelfde luchtkwaliteit. Ook maakt het gebouw gebruik van de
lichaamswarmte van de leerlingen: het sturingssysteem speelt
daar handig op in. Het was de eerste keer dat wij dit systeem
hebben geïnstalleerd, maar ik heb er veel vertrouwen in.´ Reitsma
beaamt dit: ‘Je weet niet wat je ziet, je moet het beleven en je moet
het voelen. Er wordt een overdruk gegenereerd, die stilstaande
laagjes lucht rond objecten en personen laat ontstaan, die een
isolerende werking hebben.‘
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Op 18 april 2013 is het Ontwerpcertificaat Passief Bouwen door prof.ir. Jón
Kristinsson namens de Stichting Passief Bouwen uitgereikt aan de opdrachtgevers
van de nieuwe school. Medio juli heeft de oplevering plaatsgevonden en BV
Bouwmij Hendriks is in afwachting van het passief bouwen uitvoeringscertificaat
‘Gebouwd volgens Passief Bouwen Keur’, als bewijs dat het schoolgebouw voldoet
aan het keurmerk van St. Passief Bouwen.
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Architect

: Van Hoogevest Architecten, Amersfoort

Adviseur installaties
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O&A’S EN LEVERANCIERS
Kozijnen, Ramen en Deuren : Van den Born Trappen en Dakkapellen, Marum
Palenfundering

: Hylkema Funderingstechniek, Kampen

Levering en montage deuren : BPZ, Vries
Levering en montage
hang- en sluitwerk

: BPZ, Vries

