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Bouw ecologische school
was een ontdekkingsreis

Het bouwen van een volledig ecologische basisschool.
Voor Van Norel Bouwgroep was dat een mooi traject wat
het bedrijf ook voor vele uitdagingen plaatste. Ecologische
bouw vraagt immers om gebruik van alternatieve
materialen en allerlei nieuwe duurzame snufjes. Maar het
lukte: basisschool De Verwondering in Almere is helemaal
ecologisch en daarmee klaar voor de toekomst.

Van Norel Bouwgroep schreef in voor de aanbesteding van de nieuwbouw van De Verwondering en werd uitgekozen de opdracht uit
te voeren. Dat kwam onder meer omdat het bouwbedrijf al ervaring
had met houten constructies en nauw samenwerkt met partijen
die weer bekend waren met bijzondere materialen. “Gezamenlijk
hadden we alle knowhow in huis om dit project uit te kunnen
voeren”, vertelt projectleider Rob Wassink. “Natuurlijk was het ook
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een zoektocht, want een volledig ecologisch schoolgebouw was in
Nederland nog niet eerder gerealiseerd.”
De basis van de constructie is houtskeletbouw, CLT-wanden
(cross laminated timber, kruislaaghout), gelamineerde kolommen
en liggers en houten kanaalplaatvloeren. De isolatie werd
gefabriceerd van houtwol. “Gaandeweg liepen we wel tegen wat
uitdagingen aan. Toen we met het ontwerp van Orga Architect aan
de slag gingen, bleek dat er nog wel wat aangepast moest worden.
Als bouwbedrijf hebben we, samen met de toeleveranciers, vooral
goed bekeken of alles wel praktisch uitvoerbaar was. Gelukkig
stonden zowel de architect als de opdrachtgever (gemeente
Almere) achter onze suggesties en konden we uiteindelijk aan
de slag met een plan waar we allemaal vertrouwen in hadden”,
aldus Wassink. Als steun van het videdak, werd gebruik gemaakt
van geschilde boomstammen.
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Mooie uitdaging
Het realiseren van een volledig ecologisch gebouw was voor alle
partijen nieuw en dat vergde dus veel onderzoekswerk en training.
Wassink: “Voor het metselwerk is leemsteen gebruikt, onze
eigen metselaars hebben daarom extra uitleg gekregen van de
leverancier. We wilden immers zeker weten dat we het materiaal
op een goede manier zouden verwerken. Datzelfde gold voor het
leemstucwerk. De stukadoor kende het wel, maar werkt er niet
dagelijks mee. Al met al een mooie uitdaging, voor iedereen die
eraan mee heeft gewerkt.”
Een school die volledig ecologisch en duurzaam wil zijn, vraagt
om daarvoor geschikte installaties om dat ook voor elkaar te
krijgen. Zo werden een ondergrondse ijsbuffertank, zonnepanelen
en een vegetatiedak aangelegd. “Oorspronkelijk waren er plannen
voor een zogenaamd energiedaksysteem, welke geïntegreerd zou
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worden in het dakbedekkingspakket. Onze dakdekker raadde
dat ten sterkste af en uiteindelijk is het er ook niet gekomen. De
werking ervan was nog te onzeker en het zorgde voor problemen
bij de installatie. Hoewel de installaties niet tot ons takenpakket
behoren, denken we er wel over mee. Zeker bij zo’n bijzonder
project wil je als bouwbedrijf van alle ontwikkelingen op de
hoogte zijn”, zegt de projectleider.
Ecologie heeft de toekomst
Tijdens de werkzaamheden op de locatie was er volop aandacht
van pers en allerlei bedrijven. Veel mensen kwamen een kijkje
nemen of vertelden zelf ook plannen te hebben voor een ecologisch
gebouw. Wassink: “Dit heeft natuurlijk ook de toekomst. Ik
verwacht echt dat we dit soort projecten in de toekomst veel
vaker zullen krijgen. Het is weliswaar kostbaarder dan traditionele

bouw, maar het past beter in deze tijd waarin duurzaamheid en
ecologie zoveel aandacht krijgen.”
De Verwondering is half februari opgeleverd en begin april officieel
geopend. Zowel de gemeente Almere als opdrachtgever én de
school waren zeer tevreden over het uiteindelijke resultaat. In het
hele gebouw en de omgeving komt het ecologische karakter terug.
Zo is er een buitenlokaal, groene daken en zichtbare kringloop
van water. Het pand wordt omringd door bomen zodat er een
natuurlijke zonwering is ontstaan en op het schoolplein is ook een
moestuin gemaakt waar kinderen en leerkrachten gezamenlijk
kunnen werken. Het hemelwater komt via een spuwer het plein
op en loopt door de natuurlijke speeltuin. “Ook wij zijn blij
met het eindresultaat. Het was een ware ontdekkingsreis vol
nieuwe elementen, maar we zijn er echt trots op. Het is prachtig
geworden.” «
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