
Seminarreeks Scholen

Dinsdag 9 mei - Zwolle

Mede mogelijk gemaakt door:



Welkom

Marco van Zandwijk

Mede mogelijk gemaakt door:



















Oplossing Kenmerken Tip

a) Subsidies en projectvergoedingen

1. Regionale/lokale stimuleringsmaatregelen* Vanuit gemeenten en provincies worden met regelmaat 

stimuleringsmaatregelen (waaronder subsidies, fondsen en 

duurzaamheidsleningen) genomen.

Een goed overzicht vindt u op Publieke Energiefondsen, maar doe ook 

navraag bij uw gemeente of provincie.

Lees meer over de Lokale Green Deals van Gemeente 

Tilburg en Gemeente Leiden.

2. ISDE* en SDE+* Landelijke subsidieregelingen ten behoeve van investeringen 

in duurzame energie.

De subsidies kunt u aanvragen via RVO.nl.

Ga voor info over ISDE naar www.rvo.nl/isde.

Ga voor info over SDE+ naar www.rvo.nl/sde.

3. Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu 

Investeringsaftrek (MIA)*

Deze kunnen van toepassing zijn en tot lagere kosten leiden. 

Indirect kunt u daarmee uw project mogelijk maken.
Ga voor info over EIA naar www.rvo.nl/eia.

Ga voor info over MIA naar www.rvo.nl/mia .

Financiering regelen:  een overzicht

b) Externe financiering met terugbetalingsverplichting
Oplossing Kenmerken Tip

4. Duurzame Scholenfonds voor Monumenten* Specifiek voor (rijks)monumenten.

Lage rente, aflossing in 20 jaar op annuïteit.

Ga voor meer info naar de website van het Restauratiefonds.

5. Groenfondsen* Er zijn diverse groenfondsen, meestal gekoppeld aan een 

bancaire instelling.

Raadpleeg de banken voor meer informatie.

6. Reguliere bancaire financiering Algemene financieringen, niet specifiek op onderwijs gericht.

Ook voor kleinere investeringen.

Zekerheden zoals een gemeentegarantie hebben een drukkend effect op 

de rente.

7. Financiering door Bank Nederlandse

Gemeenten

De BNG verstrekt kredieten tegen lage tarieven onder garantie 

van Nederlandse overheden.

Zekerheden zoals een gemeentegarantie hebben een drukkend effect op 

de rente.

8. Schatkistbankieren Schatkistbankieren is bedoeld voor instellingen die een 

wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van 

het Rijk ontvangen. Dit houdt in dat zij de publieke gelden 

aanhouden bij het ministerie van Financiën.

Garantie is een eis. Betrek tijdig de gemeente bij uw plan.

9. Crowdfunding Crowdfunding kent meerdere vormen en wordt soms ook 

gebruikt om donaties te verkijgen. Er geldt dan geen 

terugbetalingsverplichting. Bestaande initiatieven zijn 

o.a. www.schoolhelden.nl en www.oneplanetcrowd.com/nl.

Betrek ouders en omgeving. Zeker als het middels een donatie wordt 

opgezet.

Kan ook voor kleinere investeringen zoals aanschaf LED verlichting.

http://www.publiekeenergiefondsen.nl/
https://www.greendealscholen.nl/lokale-green-deals-scholen-inspirerende-praktijken/green-deal-tilburgse-scholen
https://www.greendealscholen.nl/green-deal-verduurzaming-leidse-schoolgebouwen
https://www.greendealscholen.nl/over-ons/rvo
https://www.greendealscholen.nl/www.rvo.nl/isde
https://www.greendealscholen.nl/www.rvo.nl/sde
https://www.greendealscholen.nl/www.rvo.nl/eia
http://www.rvo.nl/mia
https://www.restauratiefonds.nl/monumenteigenaren/financieringen/duurzame-scholenfonds-lening
https://www.greendealscholen.nl/www.schoolhelden.nl
https://www.greendealscholen.nl/www.oneplanetcrowd.com/nl
https://www.greendealscholen.nl/praktijkervaringen/zonnepanelen-en-led-verlichting-voor-de-kohnstammschool








Programma
09.30 uur Opening door dagvoorzitter Marco van Zandwijk van Ruimte OK / Green Deal Scholen

09.40 uur Naar huis zonder hoofdpijn – door Ronald Schilt, Directeur van Merosch

10.00 uur Toekomstbestendig, flexibel en duurzaam schoolgebouw - door Ronald Wenting, Projectleider constructies bij 
ABT

10.20 uur Verduurzamen, besparen, monitoren - door Rudy Grevers, Adviseur bij Alklima

10.40 uur Pauze 

11.10 uur Gezonde School – Betere luchtkwaliteit en energie besparen - door Ron Prins, Directeur bij Afpro Filters

11.30 uur ‘Projectcase Brede School Breezicht’ – De Paperclip te Zwolle - door Lindhorst Huisvestingsadviseurs

11.50 uur Door de bomen het bos weer zien: financieringsmogelijkheden - door Geesje Westra, Facilitair Coördinator bij 
Scholengemeenschap Piter Jelles en Ambassadeur van de Green Deal Scholen

12.10 uur Lunch 

13.00 uur Einde 



Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is hét integrale platform voor de 

bouw- en vastgoedsector. Haar missie: communiceren, 

verbinden en activeren met als doel co-making en 

business te ontwikkelen.

• 24/7 communicatie op de nieuwssite

• Uitgave van diverse magazines

• 60 evenementen per jaar

• Beurs Building Holland - 17 t/m 19 april 2018

• Meer weten? Vraag het Berry Vonk



Naar huis zonder hoofdpijn 

Ronald Schilt, Directeur van Merosch

Mede mogelijk gemaakt door:



Naar huis zonder hoofdpijn

Ronald Schilt - Merosch







Onze ‘nieuwe’ huisvesting…

Circulair, energieleverend en focus op gezondheid



“Beschermen wat kwetsbaar is”







Maatregelen en keuzes

Ventilatie (Frisse Scholen PvE niveau B):
- Optimalisatie bestaande systeem
- Centraal
- Decentraal

Compenserende maatregelen:
- PV-panelen
- HR++ glas 
- LED-verlichting
- Isoleren verwarminginstallaties



Wat komen we zoal tegen

 Zonwering blokkeert de toevoer van verse buitenlucht.

 Ventilatieunits volledig weggetimmerd.

 Vijf jaar lang geen filters vervangen.

 Afzuigventilatoren niet aangesloten.

 Minder dan 50% van het ontwerpdebiet.

 Geluidsoverlast => uitgeschakeld

 Etc. etc.



Kosten per lokaal
(excl. BTW)

Ventilatievoorziening 
(incl. afwerking)

€ 15.000,- tot € 20.000,-

Onderhoudskosten (per jaar) € 200,- tot € 300,-

Compenserende maatregelen € 2.000,- tot € 3.000,-



Kritische aandachtspunten

- Welstand

- Constructies

- Asbest

- Krappe uitvoeringsperiode (5 weken)

- Andere werkzaamheden in school

- Wijziging huisvestingsplannen

- Relatie schoolbestuur - gemeente

















Werking systemen

1. Opleveringseis: lucht en geluid met metingen 
aan tonen.

2. Monitoringsvoorziening en ICT-aansluiting
(te kwetsbaar!, te afhankelijk).

3. CO2-waarde (ruim) onder de 950 PPM

4. Tijdig vervangen filters.



De uitdaging!!!

- Betaalbaar onderhoud:
- € 275,- per jaar per lokaal is veel!!! te veel.

- Consistente uitvoering van het onderhoud:
- Nu geen probleem eigenaar

- Geen standaard dienst op de markt

Dus…….wie pakt dit op?



Voorzetje: bedrijfsplan

Naam: De Frisse Scholen Wacht

Missie: Een frisse school voor ieder kind

Omzet: € 500.000,- per jaar

En…: Enorme toegevoegde waarde!!



"Het is niet genoeg te weten, men moet 
ook toepassen, het is niet genoeg te 
willen, men moet ook handelen.“

Goethe 1749 - 1832



Toekomstbestendig, flexibel en duurzaam 
schoolgebouw

Ronald Wenting, Projectleider constructies bij ABT

Mede mogelijk gemaakt door:



www.abt.eu

Saxion Apeldoorn
toekomstbestendig, flexibel en duurzaam schoolgebouw

ir. Ronald Wenting – projectleider constructies



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

Programma van eisen Saxion in hoofdlijnen:

- nieuwbouw voor Apeldoornse opleidingen hotel management en 

security Management (2.500m2)

- onderkomen 1.000 studenten

- inpassing bestaand kantoor Nettenfabriek (1.000m2)

- flexibiliteit

- duurzaam gebouw als voorbeeld voor studenten

- ontwerpteam

ontwerpopgave



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

0-impact

duurzaamheidsthema’s

levensduurfrisse scholen



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

flexibiliteit



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

flexibiliteit

- indelingsflexibiliteit = gebouwlevensduur

- functieflexibiliteit (opgelegde belasting = 500 kg/m2)

- leidingflexibiliteit



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

constructieconcept

Staalconstructie : Klimaatvloer:

- optimale transparantie; - betonkernactivering;

- industriële uitstraling; - overspanningen 9,2m tot 11,2m;

- kolom-/liggerskelet;



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

constructie



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

klimaatconcept



klimaatconcept

ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd



typical

ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

milieu-impact



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

van energieneutraal naar milieuneutraal



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

slimmer omgaan met grondstoffen……



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

overheidsbeleid



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

van lineair naar circulair

lineair

circulair



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

60% gebouwmateriaal = 

constructie

milieu-impact constructies



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

materiaalhoeveelheden

uit BIM (REVIT)

schaduwprijzen/CO2

materialen

milieu-impact constructie

milieu-impact materialen monitoren

X

=

11%

62%

27%

Structural Foundation

Floors

Structural Column/Framing & Wall



“zuinige” constructies

ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

monitoren = meetbaar maken om te kunnen sturen 



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

milieu-impact constructievarianten

variant A: 4-laags L-vorm             variant B: 3-laags overkluizing 

milieuwinst A: 105.000 kg’s CO2 = 335.000 reiskm’s in auto 



demontabel ontwerpen voor 2e leven (recycling)

milieuwinst: 38.000 kg’s CO2 = 120.000 reiskm’s in auto 

vloersysteem zonder druklaag, droge bouw

ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

remontabel ontwerpen



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

remontabel ontwerpen



- reduce carbon footprint door compact gebouw
- reduce carbon footprint door weglaten druklaag
- lichte hoofddraagconstructie = 225 kg/m3

ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

- transformatie bestaande nettenfabriek
- flexibiliteit verlengd levensduur       

- “design for recycling”

resumé duurzaamheid constructie



ABT / bouwen aan ambities / seminar duurzame scholen duurzaam gebouwd

bedankt!



Verduurzamen, besparen, 
monitoren

Rudy Grevers, Adviseur bij Alklima

Mede mogelijk gemaakt door:



• TITEL PRESENTATIE
• WELKOM

“ALL ELECTRIC” KLIMAATCONCEPTEN 
VOOR SCHOOLGEBOUWEN



5/23/2017 72

Gaswinning in Nederland



Niet lullen maar poetsen



De praktijk

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix38GwiebMAhVLwBQKHV-vACQQjRwIBw&url=http://www.detechniekachternederland.nl/algemeen/pikante-nonnen-in-hotel-nassau-breda/&psig=AFQjCNE1RUtdusi8_Nxz5wTgevefDYPaag&ust=1463745044633897
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix38GwiebMAhVLwBQKHV-vACQQjRwIBw&url=http://www.detechniekachternederland.nl/algemeen/pikante-nonnen-in-hotel-nassau-breda/&psig=AFQjCNE1RUtdusi8_Nxz5wTgevefDYPaag&ust=1463745044633897


Duurzaamheid in scholen



De praktijk 



De praktijk



Huidige status – beoordeling binnenmilieu

+ Beoordeling binnenmilieu volgens schoolleiders

Bron:  Onderzoek Oberon i.o.v. ministerie OCW  
Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting in en PO en VO (2013)



Huidige status - exploitatie 

Bron:  Onderzoek Oberon i.o.v. ministerie OCW  
Monitor kwaliteit onderwijshuisvesting in en PO en VO (2013)



Conclusies

Geen / laag comfort

+ Te koud of te warm

+ Onvoldoende ventilatie

+ Niet (goed) regelbaar

Hoge exploitatiekosten

+ Hoog gas / elektraverbruik

Niet duurzaam 

+ Fossiele brandstoffen

+ Conventionele systemen met een slecht 
rendement



Warmtepomp



82

Gelijktijdig koelen en verwarmen met het City Multi R2-systeem



Energiebesparing door toepassen WTW

-10°C 21°C

1000m3/h

11 kW

-10°C 21°C

85% WTW

1,6 kW



Praktijcase



5/23/2017 85

Praktijkcase

+ Frisse Scholen PvE klasse B

+ Ruimtetemperatuur 20~24°C



Praktijkcase– koelen en verwarmen



Praktijkcase - ventilatie

90 pers 90 pers

90 pers

21 pers

21 pers

30 pers20 pers

21 pers

13 pers

30 pers



Praktijkcase - ventilatie



Totaalconcept / Plug&Play



Regeling / bediening



Regeling lokaal

26°C

24°C
23°C

19°C
20°C

17°C

Unit uit Geen aanwezigheid      Aanwezigheid Unit uit

8:00 17:00     19:00    21:00

26°C

17°C



Centrale Regeling en Monitoring



Eindgebruikers



De oplossing: “Duurzaam Comfort” 

Comfort  en  duurzaamheid  combineren

Comfort:

+ Koelen en verwarmen

+ Optimale ventilatie

+ Per lokaal regelbaar

+ Eenvoudige bediening

Duurzaam

+ Warmtepomp techniek

+ Ventilatie met 

warmteterugwinning

+ C0
2

gestuurd

Lagere Exploitatie 





• TITEL PRESENTATIE
• WELKOMBEDANKT VOOR 

UW AANDACHT!



Pauze

Tot 11.10 uur

Mede mogelijk gemaakt door:



Gezonde School – Betere 
luchtkwaliteit en energie besparen

Ron Prins, Directeur bij Afpro Filters

Mede mogelijk gemaakt door:



GEZONDE & FRISSE LUCHT 

VOOR SCHOLEN

Mei 2017



RIVM ONDERZOEK Scholen ongezond



DUIZENDEN SCHOLEN ONGEZOND!



Duizende Scholen ongezond!



LONGFONDS CAMPAGNE



Definitions



CO2 + PM1 FIJNSTOF + TEMPERATUUR



350 SCHOLEN TE DICHT BIJ SNELWEG



PM1 FIJNSTOF IS OVERAL



LOCATIES SCHOLEN ZWOLLE



OORZAAK = o.a. LOCATIE SCHOLEN



HOOFDDORP + SCHIPHOL = FIJNSTOF



350 SCHOLEN TE DICHT BIJ SNELWEG



RIVM ONDERZOEK Scholen ongezond



WAT IS EEN GEZONDE SCHOOL?



FRISSE LUCHT



VEILIGHEID



OPLOSSING FIJNSTOF PM1 LUCHTFILTER



PRAKTIJK



VERDUURZAMEN SCHOLEN



VERDUURZAMEN SCHOLEN



VERDUURZAMEN SCHOLEN



PXL HOGESCHOOL



PXL HOGESCHOOL



PXL HOGESCHOOL



MFA DE OUDE TOL



GEZOND BINNENKLIMAAT



ENERGIE BESPAREN



HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM



HvA BESPAART JAARLIJKS €15.000



HvA + BETER BINNENKLIMAAT



HvA + BETER BINNENKLIMAATKENNISSESSIE FIJNSTOF 
23 juni 2017 - Maarssen



VRAGEN?

• GRATIS Filter Simulator

• GRATIS Life Cycle Cost berekening

• GRATIS Fijnstof meting op locatie

• GRATIS WHITEPAPER

• Volg ons op: 

• Dank voor uw aandacht



Circulair Bouwen & 
Onderwijsvastgoed

Lindhorst Huisvestingsadviseurs

Mede mogelijk gemaakt door:



Door de bomen het bos weer zien: 
financieringsmogelijkheden 

Geesje Westra, Facilitair Coördinator bij Scholengemeenschap Piter 
Jelles en Ambassadeur van de Green Deal Scholen

Mede mogelijk gemaakt door:



osg

Piter Jelles
Facilitair & Inkoop

Geesje Westra





GreenDeal
Ambassadeur

Geesje Westra



 Ervaringen

 Oud gebouw

 Nieuwbouw

 Aanpak

 Financiering

GreenDeal
Ambassadeur

Geesje Westra



 Monitoren

 Montioren

 Monitoren

 Monitoren

 Monitoren

 Monitoren

 Monitoren

GreenDeal
Ambassadeur

Geesje Westra



 Monitoren

 Betrouwbare 

expertise

 Waarde bepalen

 Businesscase

 Financiën

GreenDeal
Ambassadeur

Geesje Westra





 Monitoren

 Weken

 52 – 40  - 23%

 Dagen

 365 – 104  - 28%

 Uren

 10 – 9  10%

GreenDeal
Ambassadeur

Geesje Westra



 Monitoren

 Betrouwbare 

expertise

 Waarde bepalen

 Businesscase

 Financiën

GreenDeal
Ambassadeur

Geesje Westra













GreenDeal
Route



Vragen?

GreenDeal
Ambassadeur

Geesje Westra



Lunch

(tot 13:00 uur)

Mede mogelijk gemaakt door:



Bedankt voor uw deelname!

En graag tot ziens op DuurzaamGebouwd.nl

Mede mogelijk gemaakt door:


