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IKC MAGENTA

Groene droom komt uit
in Hof van Twente
“Zo’n school gun je ieder kind.”
Wethouder Pieter van Zwanenburg
(CDA) laat geen twijfel bestaan
over zijn tevredenheid over de
totstandkoming van Integraal
Kind Centrum (IKC, red.) Magenta
in Delden. Het is een geslaagde
exponent van een zorgvuldig
opgesteld visiedocument dat
met alle betrokken partners
in het onderwijsveld en
daarbuiten is vastgesteld
en de ambities van de
gemeente Hof van Twente
verwoord tot 2032. En
die ambities zijn niet
gering. Het gebouw is
Nul op de Meter, aardgasvrij en haalt de hoogste
scores klasse A op bijna
alle onderdelen van frisse
scholen. Scoort een 9+ op
de landelijke duurzaamheidsindex GPR, er zijn circulaire,
herbruikbare en losmaakbare
materialen toegepast en
waar mogelijk zijn lokale
leveranciers op basis van
noaberschap betrokken.
Als kers op de taart:
de Dutch Sustainable
Building Public Award 2020.
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Een energieneutrale gemeente per

naar aanleiding van de aanbesteding

redelijk terug qua budget en dat

2035 en de groenste gemeente van

bij de bouw van beide kindcentra.

betekent dat we in Markelo

Nederland, en met een knipoog, van

Tegenvallende bouwkosten leverde

niet dezelfde innovaties konden

Europa. De lat ligt hoog. Pieter van

een forse overschrijding op van rond

handhaven qua duurzaamheid als

Zwanenburg: “We geloven in die

de miljoen euro op basis van de oude

in Delden. Dat is jammer. Aan de

droom. Het IKC in Delden en het IKC

onderwijshuisvestingsbudgetten.

andere kant: IKC Magenta Delden

in Markelo zijn daar de eerste concrete

De stijging was wel circa de helft

is ook een beloning voor het feit dat

stappen van in die richting. Beide

minder dan de nieuwe VNG onderwijs-

je als gemeente bereid bent je kop

centra gaan een substantiële bijdrage

huisvestingsnormen die met veertig

boven het maaiveld uit te steken.”

leveren aan ons streven. Dan heb ik het

procent stegen.

Uitdagingen

niet alleen over cijfermatige aspecten
maar ook over de invulling van een

Onze rol als gemeente Hof van Twente

Niet verrassend: de coronacrisis heeft

daadwerkelijke bewustwording

was drieledig. Aanjager van het project,

ook voor de gemeente Hof van Twente

van onze “ambassadeurs voor de

de financiering en het bewaken van

gevolgen. Pieter van Zwanenburg:

toekomst”, de kinderen.”

de rode draad en het bevorderen van

“Het heeft ook hier een forse impact.

het eerste Europese innovatie partner-

We zijn hier met z’n allen tien jaar

Bij het opstellen van de visie vormde

schap in de scholenbouw. We hebben

bezig geweest met knokken om het

een studiereis naar Zweden een van

gekozen voor zowel een interne project-

werkloosheidspercentage naar het

de belangrijkste bouwstenen. Van

leider, in de persoon van Clemens

landelijk niveau te krijgen. Daarin zijn

Zwanenburg: “Daar kennen ze geen
bloedgroepen in het onderwijs tot de

we geslaagd, maar die trend is nu
abrupt onderbroken door het corona-

leeftijdscategorie van vijftien jaar. Alles

Pieter van Zwanenburg:

is daar geïntegreerd en functioneert

“IKC Magenta is een

met zich meebrengen. Ook de leef-

prima. Met het hele onderwijsveld,

beloning voor het feit dat

baarheid wordt door ons nauwgezet

maar bijvoorbeeld ook met jeugdzorg, bibliotheken en logopedisten.
We hebben deze denkbeelden

je bereid bent je kop boven
het maaiveld uit te steken.”

gecombineerd met onze drang naar

virus. Het zal de nodige uitdagingen

gevolgd. Het sociaal domein zal veel
budget gaan vergen. Bij de overheveling
naar de gemeenten, een paar jaar
geleden, gebeurde dat al met een

duurzaamheid. Daaruit is, in hoofd-

Volker, als een externe. Dat laatste,

ontoereikend budget en je hoeft geen

lijnen, dit Integraal Kind Centrum in

in de vorm van het inschakelen van

raketgeleerde te zijn om te constateren

Delden en straks ook in Markelo, in

Gert Jan ten Hoor van Climate Neutral

dat dit de komende periode verder

deze vorm uitgekristalliseerd. Ook

Building, is ons uitstekend bevallen.”

onder druk zal komen te staan. De

hebben we ons laten inspireren

ervaringen met het aanbesteden

door de nieuwbouw van Uzin Utz in

Subsidie

middels een innovatie partnerschap

Haaksbergen (het vroegere Unipro,

Het budget voor de IKC’s is afkomstig

die we nu bij de IKC’s hebben toegepast,

red.), de duurzaamste fabriek van

uit een driestromenland. Pieter van

kan weleens een nog grotere waarde

Europa. Gemeentebreed zijn er drie

Zwanenburg: “Het reguliere onderwijs-

krijgen in andere sectoren van

opties. Je hebt scholen die het IKC

budget hebben we ingezet en daarnaast

het sociaal domein en daarbuiten.

reeds uitpandig hebben gerealiseerd.

hebben we een beroep gedaan op

Maar het is vooral nog koffiedik kijken.

Scholen die voor nieuwbouw

diverse subsidieregelingen vanuit het

Qua wonen zijn we continu in gesprek

hebben gekozen en een aantal die

Rijk en de Provincie, waaronder de

met zowel de corporaties als private

aanpassingen in hun gebouw hebben

SDE-regeling. Voor het IKC in Delden

partijen. Het bouwen van flexwoningen

uitgevoerd of daar plannen voor

is eigenlijk alles soepel verlopen. In

vormt daarbij een van de speer-

hebben. Gefaseerd gaan we naar een

Markelo werden we geconfronteerd

punten. We doen er alles aan om de

optimalisatie. Onlangs hebben we nog

met de nodige bureaucratische

ontgroening een halt toe te brengen.

anderhalf miljoen euro vrijgemaakt

hobbels. Spelregels die net niet

De kavels beginnen ook in Hof van

voor de planvorming en uitvoering. Als

passend waren en nog enkele kleine

Twente op te raken. Op de achtergrond

College voelen we ons ondersteund

zaken. Ondanks het feit dat we een

zijn we druk bezig met de planvorming.

door de gemeenteraad. Dat gold ook

prima relatie onderhouden met de

We hoeven ons hier beslist niet te

voor het extra krediet dat nodig bleek

Provincie Overijssel moesten we toch

vervelen de komende tijd.”
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Door: Jolanda Groothuis

KlaassenGroep, RoosRos 		
Architecten en Rouweler
Installatietechniek
consortium vol vertrouwen

Marc Hoogenraad

Pieter van
Zwanenburg

Mariël van Loenen

Koen van Hal

Nina Brouwer

Gert Jan ten Hoor

Twee klimaatneutrale kindcentra in Delden en Markelo met als credo; slim, simpel
en science. Dat was het uitgangspunt van de gemeente Hof van Twente bij de planontwikkelingen van de nieuw te bouwen Integrale Kind Centra. Met een innovatiepartnerschap deed de gemeente een beroep op de kracht uit de markt. Hieruit
ontstond een bouwconsortium bestaande uit de KlaassenGroep, RoosRos
Architecten en Rouweler Installatietechniek.
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Marc Hoogenraad:
“Het grootste voordeel is dat er
maximaal gebruik wordt gemaakt
van elkaars expertise.”

Marc Hoogenraad en Koen

bewandelen en vernieuwing

van Hal zijn respectievelijk

te bevorderen.”

ontwikkelingsmanager en projectleider binnen de KlaassenGroep.

Definitieve gunning

Zij vertellen dat in de zomer

Op basis van pitches en

van 2017 de gemeentelijke

workshops, ideeën, visie, maar

procedure formeel van start

vooral een goed gevoel van

ging met de uitvraag. “In totaal

wederzijds vertrouwen, viel

waren er 12 inschrijvingen. Na

de keuze uiteindelijk op het

de voorselectie bleven er drie

consortium met de KlaassenGroep,

deelnemers over, waaronder

RoosRos Architecten en Rouweler

de KlaassenGroep. Om zowel

Installatietechniek. In maart

ondersteuning als genoeg

2018 werd de definitieve

innovatievrijheid te bieden,

gunning ondertekend.

organiseerde de gemeente tijdens

12
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het selectieproces diverse

Elkaars expertise

interactieve marktconsultaties.

Marc Hoogenraad: “Voor het

Duidelijk bleek dat zij op zoek

KlaassenGroep consortium is

was naar een innovatiepartner;

samenwerken middels een

een consortium dat meer

innovatiepartnerschap de eerste

bood dan alleen het ontwerp,

keer. Het is ook in Nederland

de bouw en het onderhoud

één van de eerste werken die op

van twee duurzame gebouwen,

deze manier is aanbesteed. Ik

maar tevens uitgedaagd werd

zie zeker raakvlakken met een

om innovatieve wegen te

design & build opdracht, maar

IKC MAGENTA

dan met meer aandacht voor de

dwingt ons om op een positieve

vreemd. Koen van Hal: “In 2017

onderzoeksfase. De gemeente

manier door te blijven ontwikkelen.

hebben we de bouw van het

stelde naast het bouwbudget

Het is onze intentie om out-

energieneutrale, circulaire

ook een innovatiebudget

of-the-box te gaan denken en

en uiterst flexibele IKC Het

beschikbaar. Daarnaast worden

zodoende de opgedane kennis

Noorderlicht in Doetinchem

er exploitatiemiddelen ingezet

weer uit te rollen in andere

ontworpen en gerealiseerd. De

voor de kosten van onderhoud

projecten. Het concept past

uitgangspunten bij dit project

en energieverbruik. Bovendien

binnen de KlaassenGroep

kwamen nauw overeen met

werd er extra ruimte gecreëerd

mentaliteit. We zijn een 170 jaar

de kindcentra in Delden en

in het tijdspad. Maar het grootste

oud familiebedrijf waarbij

Markelo. Echter hier zijn

voordeel is dat er maximaal

maatschappelijke betrokkenheid

we nog een stuk verder

gebruik wordt gemaakt van

hoog in het vaandel staat. Onze

gegaan. Het inmiddels

elkaars expertise. De lijnen met

organisatie is constant op zoek

opgeleverde IKC

alle betrokkenen zijn kort en de

naar innovaties die bijdragen

Magenta in Delden

samenwerking intensief. Bij een

aan een duurzame samenleving

is Nul-op-de-Meter

gesteld doel om gezamenlijk op

en zorg voor de toekomst.”

uitgevoerd, voldoet

zoek te gaan naar oplossingen

grotendeels aan

is een innovatiepartnerschap

Innovatief en duurzaam

Frisse Scholen

wellicht de beste manier van

Projectleider Koen van Hal is

klasse A, heeft een

aanbesteden.”

nauw betrokken bij de bouw.

gemiddelde GPR-

De eerste schop voor het IKC in

score van 9,0 behaald

Out-of-the-box denken

Delden ging maart vorig jaar de

en is bovendien

Marc Hoogenraad onderstreept

grond in. In de zomer volgde de

opgebouwd uit onder

nog eens de voordelen van

aftrap van het Kindcentrum in

andere circulaire en

deze wijze van aanbesteden.

Markelo. Inmiddels is het kind-

biologische materialen.

“Hier leren we dagelijks van,

centrum in Delden opgeleverd

Mooie voorbeelden

met name op vernieuwing in

en zullen de deuren in Markelo

hiervan zijn de verduur-

verduurzaming. Deze manier

eind dit jaar worden geopend.

zaamde houten gevels,

Het engineeren en bouwen van

biobased isolatie-

duurzame onderwijsgebouwen

materiaal,

is voor de KlaassenGroep niet

Koen van Hal:
“Nul-op-de-meter, circulaire materialen
en koeling door geluidsgolven.”

Bouwen in het Oosten
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wanden die zijn afgewerkt met

maar eenvoudig in het gebruik.

hergebruikt textiel (jeans-on-

“Het is van groot belang dat de

the-wall), en moswanden. Om er

gebruikers simpel en snel de

voor te zorgen dat het gebouw

lokalen en andere ruimtes op de

in de toekomst een oogstlocatie

gewenste temperatuur kunnen

wordt voor nieuwe circulaire

krijgen en de ventilatie of de

gebouwen, is het kindcentrum

lichtinval kunnen regelen.

zoveel mogelijk losmaakbaar

Het gaat uiteindelijk om een

gedetailleerd. Dat komt tot uiting

goed en fijn leerklimaat voor

in het scheiden van constructie,

de leerlingen en docenten.”

gevel en inbouwpakket. Zo bestaat
de gevel uit prefab HSB-elementen

Prachtig leerproces

IKC Magenta wint Publieksprijs

die vanuit de fabriek rechtstreeks

Marc Hoogenraad en Koen van

Duurzaam Bouwen Awards 2020

aan de constructie zijn bevestigd.

Hal ervaren de bouw van de

Het gebouw is zon-georiënteerd

kindcentra als een prachtig

Het Integraal Kindcentrum Magenta in

met ruime overstekken aan de

leerproces waarop zij, vanuit

Delden is bekroond met de publieksprijs

zonkanten waardoor zomers niet

hun jarenlange specialisme

van de Duurzaam Bouwen Awards 2020. De

te veel warmte binnenkomt.

en expertise, nog verder door

prijs werd uitgereikt tijdens het Duurzaam

Naast de noodzakelijke lucht-

kunnen groeien. “De huidige

Bouwen congres in Assen. Het IKC Magenta

behandeling kan er eveneens

duurzaamheidswereld hangt

is winnaar van de publieksprijs door het

gebruik gemaakt worden van

nauw samen met continue

behalen van 28% van de publieksstemmen.

koeling die geproduceerd is

veranderende regelgeving, ook

Ook de jury was te spreken over het project,

middels geluidsgolven. Deze

in de bouwwereld. Voor ons ligt

waar RoosRos Architecten als ontwerper

regionale innovatie is uniek en

de uitdaging om ons als bedrijf

bij betrokken is. “De opgave en de uitvraag

bij een school nog niet eerder

continu door te ontwikkelen en

is anders dan anders. Het is een heel

toegepast.”

te innoveren, zodat wij die kennis

ambitieus en inspirerend voorbeeld

weer kunnen gebruiken bij de

voor het maatschappelijk vastgoed

Fijn leefklimaat

bouw van toekomstige scholen,

in Nederland”, zo stelde de jury.

Marc Hoogenraad geeft aan

maar ook bij woningen en

dat de techniek high tech is,

andere utiliteitsgebouwen.”

Bouwen in het Oosten
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Rouweler Installatietechniek;
technisch in alle dimensies
Rouweler Installatietechniek uit Zelhem is ruim 80 jaar actief in de installatiebranche. Het
bedrijf staat bekend om de gezonde dosis Achterhoekse nuchterheid, in combinatie met
vakkennis en een klantgerichte aanpak. Vakwerk en transparante communicatie zorgen
ervoor dat waardevolle relaties de organisatie moeiteloos weten te vinden. KlaassenGroep
is één van de betrouwbare partners die Rouweler aan zich heeft weten te binden. Dat
deze partijen samen met RoosRos Architecten deel uitmaken van het bouwconsortium
is een beloning voor de uitstekende samenwerking.

Bouwen in het Oosten
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Naast installateur is Rouweler

technieken. Op het gebied

met het vak en graag met

tevens technisch adviseur.

van deze nieuwe energie-

ons mee willen groeien.

Directeur Jacob Rouweler:

besparende technieken mag

Op www.werkenbijrouweler.nl

“Bij het aannemen van een

de klant rekenen op deskundig

staat een overzicht van onze

nieuwbouwproject komt veel

advies. Door een groeiend

openstaande vacatures. We

meer kijken dan alleen de

milieubewustzijn is dit aspect

staan graag open voor een

uitvoering. Dat was zeker ook

niet meer dan normaal voor ons.

oriënterend gesprek met

zo bij de nieuwbouw van de

We zijn vooruitstrevend, juist op

potentiële nieuwe collega’s,

Integrale Kind Centra in Delden

het gebied van duurzaamheid

die deel willen uitmaken van

en Markelo. Samen met de

en energiebesparing.”

ons gemotiveerde team.”

opdrachtgever, KlaassenGroep
en RoosRos Architecten

Gemotiveerd team

bepaalden we welke technieken

Dat Rouweler Installatietechniek

het beste in de gebouwen

bedrijfsmatig voortdurend een

toegepast konden worden

blik op de toekomst werpt blijkt

om het leer- en werkgenot

uit het feit dat de organisatie nauw

Met betrekking tot de IKC’s in Delden en

optimaal te krijgen. Hiervoor

samenwerkt met verschillende

Markelo voerde Rouweler Installatietechniek

hebben we de kunde en kennis

opleidingsinstituten in de buurt.

de volgende werkzaamheden uit:

in huis. Op basis van het

Jacob Rouweler: “De jeugd heeft

Het engineeren, leveren, monteren en

presentatieplan, onze ervaring

de toekomst en daarin investeren

bedrijfsvaardig opleveren van:

en jarenlange samenwerking

we als erkend leerbedrijf graag.

met KlaassenGroep werd ons

Dit geldt ook voor medewerkers

• Verwarming

de opdracht gegund.”

die zich laten omscholen of

• Koeling

Werkzaamheden

herintreden. De ontwikkelingen

• Innovatie Sound Energy

Groeiend milieubewustzijn

in de installatiebranche gaan

• Ventilatie

Het IKC Magenta in Delden

snel, en daarmee maakt ook

• Sanitair

won de Publieksprijs Duurzaam

onze organisatie een groei

• Warmtapwatervoorziening

Bouwen Awards 2020. Rouweler

door op het gebied van nieuwe

• Hemelwaterafvoer

Installatietechniek heeft hierin

technieken en duurzame

• Regeltechniek

zeker een rol gespeeld. Het

oplossingen. We bieden daarom

• Energiemonitoring

bedrijf zit allesbehalve stil en

interne en externe trainingen

• Elektrotechnische installatie

ontwikkelt zich iedere dag.

om te zorgen dat onze mensen

• Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Jacob Rouweler: “We dragen

op de hoogte blijven van de

• Inbraakmeldinstallatie

zorg voor een prettig en gezond

belangrijkste ontwikkelingen in

• Data-installatie

klimaat in gebouwen door

de branche. Daarnaast zijn we

• PV-installatie

middel van de nieuwste

altijd op zoek naar gemotiveerde

installatie- en duurzaamheids-

collega’s die affiniteit hebben

Bouwen in het Oosten
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SoundEnergy past
in de wereld toe

Herbert Berkhout:
“Integraal is gekeken
naar oplossingen die de
duurzame doelstelling
onderschrijven.”

20
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unieke innovatie

IKC MAGENTA

De eerste kennismaking tussen SoundEnergy en IKC Magenta was al in
december 2015 nadat zij de Young Technology Award in ontvangst mochten
nemen. Na de uitreiking kwam Gert-Jan ten Hoor van Climat Neutral Building
met SoundEnergy directeur Herbert Berkhout in gesprek. Hij vertelde over zijn
voornemen om deze technologie toe te passen bij zijn Frisse Scholen concept.
Dit werd nog concreter na een duurzaamheidschallenge, georganiseerd door
Novel-T, voorheen KennisPark. De jury riep SoundEnergy uit tot winnaar,
waardoor zij aan tafel mocht met de bouwers van IKC Magenta. Nu is IKC
Magenta zelf genomineerd voor de Dutch Sustainable Building Award.

Herbert Berkhout is directeur

Interne warmtewisselaars

van SoundEnergy in Enschede.

Het thermoakoestische koel-

verschillen een trilling (geluids-

Hij legt uit dat de nieuwbouw

systeem dat op IKC Magenta

golf) in de lucht veroorzaken.

voor IKC Magenta op zonnige

is geïnstalleerd, is een versie

Als deze golf wordt opgesloten

dagen gekoeld wordt met een

met verhoogde veiligheid voor

in een ring werkt het geheel

zogenaamd thermo-akoestisch

gebruik op scholen en openbare

als warmtepomp en levert dan

koelsysteem (THEAC). “Dit is

gebouwen. Herbert Berkhout:

koude aan de gebouwinstallatie.

uniek in de wereld. Deze manier

“In deze speciale uitvoering van

van koelen werd ontwikkeld en

de THEAC wordt zonne-energie

Nauwelijks energieverbruik

wordt op de markt gebracht

(van de PV-panelen) niet als

Herbert Berkhout: “Het systeem

door SoundEnergy, een startup

warmte, maar via elektriciteit,

houdt zichzelf op gang en is

uit Enschede.”

overgedragen naar de interne

onderhoudsvrij. Dit proces heeft

warmtewisselaars van de THEAC,

geen mechanisch bewegende

Marktconsultaties

waardoor het gebruik van hete

onderdelen (slijtage) en verbruikt

In de ontwerp- en onderzoeks-

warmtetransport vloeistoffen,

zelf nauwelijks energie. Ook wordt

fase van de nieuwbouw voor

zoals thermische olie of heet

geen milieubelastend koelmiddel

IKC Magenta, zijn door de

water/stoom wordt vermeden. Dit,

toegepast. Wethouder Pieter van

gemeente en provincie middels

samen met de lange levensduur

Zwanenburg noemt deze innovatie,

marktconsultaties en excursies

(>30jaar), het ontbreken van CO -

uniek in de wereld. Voor het

tal van innovaties verkend.

uitstoot en het vermijden van

Integraal Kind Centrum Markelo is

Integraal is gekeken naar

schadelijke koelmiddelen, maakt

de toepassing van zo’n specifieke

oplossingen die de duurzame

het koelsysteem van dit gebouw

innovatie nog in onderzoek.”

doelstelling onderschrijven. De

extreem veilig en duurzaam.

meest in het oog springende

Dit bleek ook uit het feit dat de

vernieuwing is de toepassing

nieuwbouw voor IKC Magenta

van het SoundEnergy’s thermo-

genomineerd was voor de Dutch

akoestisch koelsysteem voor het

Sustainable Building Award.”

2

dat warmte en temperatuur-

gedeeltelijk koelen van het gebouw.
Daarnaast is onder meer het

Temperatuurverschillen

circulaire jeans-on-the-wall

Het systeem van SoundEnergy

toegepast, een andere innovatie.

maakt gebruik van het principe

Bouwen in het Oosten
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Gebouwd op de toekomst met 		
een stevig, gezond fundament!
Stichting Brigantijn is een vooruitstrevende stichting voor primair
onderwijs met 18 basisscholen en een aantal kindcentra, waaronder
IKC Magenta in Delden. Leerlingenkrimp, de fusie tussen drie scholen
en gedateerde gebouwen waren onder andere redenen voor de
nieuwbouw. Mariël van Loenen is locatiedirecteur van IKC Magenta.
Ze is louter positief over het verloop van het hele bouwproces.

22

Volgens Mariël van Loenen

eromheen zo gebruiksvriendelijk

Fantastisch werk

mogen de kinderen binnen IKC

mogelijk konden inrichten. We

Ook over de samenwerking met

Magenta rekenen op kwalitatief

hebben geregeld met de architect

KlaassenGroep en Rouweler

goed en talentgericht onderwijs

om tafel gezeten en diverse

Installatietechniek spreekt Mariël

waarbij zij worden gestimuleerd

ontwerpen onder de loep

van Loenen vol lof. “Zij hebben

om creatief en kritisch te denken.

genomen. De onderlinge

fantastisch werk verricht, waarin

Vanaf het begin was zij betrokken

communicatie was erg prettig,

een strakke communicatie

bij de nieuwbouwplannen. Ze

er was sprake van hoor en weder-

en korte lijnen de boventoon

steekt derhalve haar enthousiasme

hoor waardoor onze stem echt

voerden. We werden continu

over de inzet van de gemeente

werd meegeteld. Maar niet alleen

op de hoogte gehouden van de

Hof van Twente en het bouw-

onze inbreng gold, ook de

ontwikkelingen en daaruit blijkt

consortium niet onder stoelen

kinderen hebben we betrokken

maar weer dat met de juiste

of banken. “De gemeente

bij de ontwikkelingsfase. Ons

inzet en gemotiveerde mensen

heeft beslist een proactieve rol

onderwijsbeleid is er immers

heel veel te bereiken is.”

ingenomen om het gehele traject

op gebaseerd dat zij worden

te ondersteunen. Bovendien

gestimuleerd om creatief en

Gezonde basis

bleek de beslissing om voor

kritisch te denken. Daarom

Inmiddels is het nieuwe IKC

innovatief partnerschap te kiezen

mochten de leerlingen door

Magenta een maand in gebruik.

juist te zijn. Vanaf de eerste plannen

middel van tekeningen mee-

Op 11 mei, na het deels opheffen

tot en met de oplevering zijn

denken over de inrichting van

van de lockdown, werden

wij nauw betrokken geweest

hun droomschool. Dit past bij

de deuren geopend aan de

bij het hele proces en dat is

ons gepersonaliseerd onderwijs-

Langestraat in Delden. Volgens

uitermate goed bevallen.”

beleid, waarin zij meer keuzes

Mariël van Loenen is de locatie,

kunnen maken. Maar ook vanuit

met uitzicht over de landerijen,

Kritisch denken

duurzaamheidsoogpunt droegen

prachtig. We zijn nu even

Binnen IKC Magenta zijn ruim

de kinderen hun steentje bij.

buiten het centrum gehuisvest.

30 mensen werkzaam in de kinder-

Zo offerden ze allemaal een

Hierdoor vergt het brengen en

opvang en school. Het aantal

oude spijkerbroek op om in

halen van de kinderen nét iets

leerlingen ligt tussen de 250-

het kader van hergebruikt

meer tijd van de ouders. Dit valt

300. Mariël van Loenen: “Het

textiel een jeans-on-the-wall

echter in het niets bij hetgeen

ontwerp van IKC Magenta was

te realiseren. Het is fantastisch

alle partijen er voor terug

volledig gericht op onze eigen

om te zien hoe kinderen graag

gekregen hebben; een school

onderwijsvisie en de vraag hoe

bijdragen aan een gezond leef-

gebouwd op de toekomst met

we het gebouw en de ruimte

klimaat.”

een stevig, gezond fundament!”
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IKC Magenta maakt grote
stap voorwaarts
De gemeente Hof van Twente heeft haar doel om in Markelo
‘Kindcentrum Markelo’ (nu nog de werknaam) en in Delden het IKC
Magenta nieuw te bouwen gerealiseerd. Een Integraal Kind Centrum
is een organisatie waar kinderen van 0 tot 14 jaar terecht kunnen. In
een IKC zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang,
peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd.

In Markelo betreft het de huis-

(jeugd)zorg ervaren als een

immers de groepsruimten

vesting van twee basisscholen;

vertrouwde, flexibele en

bevinden zich naast onze

De Welp en De Zwaluw alsmede

innovatieve kinderopvang-

ruimtes en speelhal.”

het behoud van de bestaande

partner. Onze professionele

kinderopvang die nu al in de

medewerkers vormen hierbij

Toplocatie

beide scholen vertegenwoordigd

het fundament en zijn onze

Met de centralisatie, waarin

is. In Delden betreft het de

ambassadeurs. Maar ook

diverse kindgerichte partijen,

kinderopvang, basisschool

een veilige, praktische en

waaronder logopedie en

Magenta en onder andere de

verantwoorde leefomgeving

kinderfysiotherapie, onder

GGD.

is noodzakelijk om optimale

één dak gehuisvest zijn, is

kwaliteit te bieden aan de

het nieuwe IKC Magenta een

Kwaliteitsversterking

gebruikers van ons kind-

multifunctioneel gebouw

Nina Brouwer is cluster-

centrum.”

geworden.

opvang IKC Magenta in Delden

Speciaal ingericht

Volgens Nina Brouwer is het

dat inmiddels is opgeleverd.

De nieuwbouw van het kind-

een prachtige locatie waarin

Volgens haar liggen aan de

centrum in Delden is volgens

het gehele plaatje klopt.

fusie en nieuwbouw een aantal

Nina Brouwer een flinke stap

“Onze ervaren en super-

redenen ten grondslag: “Deze

voorwaarts: “Het nieuwe IKC is

gemotiveerde medewerkers

hangen samen met kwaliteits-

speciaal ingericht op het nog

stonden 11 mei in de start-

versterking en het inspelen

concreter kunnen vormgeven

blokken om de draad weer

op de regionale leerlingen-

van een doorgaande leerlijn.

op te pakken. Het nieuwe IKC

krimp. De IKC samenwerkings-

Daarmee bieden wij voor de

Magenta is een thuis geworden

partners hebben de intentie

3-jarigen -die eraan toe zijn-

voor alle partijen, niet in de laatste

om maximale ontwikkelkansen

de mogelijkheid om mee te

plaats voor de kinderen. Hier

te bieden aan kinderen van

draaien met de basisschool.

moet je als ouders je kinderen

0 tot 14 jaar. Deze beoogde

Wanneer onze Pedagogisch

gewoon naartoe willen brengen!”

versterking van kwaliteit vraagt

medewerkers ervaren dat een

om jarenlange, intensieve

kind hier klaar voor is voeren

investeringen in tijd en energie,

zij overleg met ouders en

maar ook de nieuwbouw speelt

leerkrachten. De leerkracht

hierbij een prominente rol. Wij

van de basisschool is voor deze

worden door kinderen, ouders,

kinderen al een vertrouwd

scholen en partners in de

gezicht, dat is een voordeel,

manager van de kinder-

Nina Brouwer:
“Hier moet je als ouders
je kinderen gewoon naartoe
willen brengen!”
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Natuurlijk speel- en leerlandschap
voor IKC Magenta
Voor IKC Magenta was het belangrijk dat het schoolplein aansloot bij het
onderwijsconcept en de uitstraling van het nieuwe gebouw. De wens was een
natuurlijk speel- en leerlandschap waarbij binnen en buiten organisch in elkaar
over zouden gaan. Deze zomer kan er al volop gebruik gemaakt worden van de
nieuwe buitenwerkplekken in een inspirerende groene omgeving. Als Corona
het toelaat tenminste.
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Het schetsontwerp voor het

in wadi’s op eigen terrein. De

en natuurbeleving. Er is gekozen

schoolplein is van de hand van

grond die vrijkwam bij het

voor hergebruik van de bestaande

Johan Geerdink. Vossebeld C&C

graven van deze laagtes is

speeltoestellen, voor vaste

Techniek uit Oldenzaal tekende

verwerkt in de glooiingen van

planten die tegen een stootje

voor de technische uitwerking

het amfitheater. De zitplaatsen

kunnen en voor zaadmengsels

en de realisatie. Dat gebeurde in

van het theater bestaan uit

die een bijdragen leveren aan

nauwe samenwerking met het

muurtjes van oude stoeptegels

de biodiversiteit. De fietsen-

schoolbestuur, het bouwteam en

die tevens dienen als grond-

rekken en de opsluiting van de

de gemeente. De duurzaamheids-

kering. De speelplekken liggen

takkenrillen zijn gemaakt van

principes die ten grondslag

in schillen rond het gebouw.

duurzaam Robiniahout. Als de

liggen aan het gebouw zijn

Deze zijn aangepast aan de

grote wadi leeg staat kan de

doorgetrokken naar buiten. Zo

leeftijd en de opeenvolgende

ingebouwde duiker gebruikt

werden bestaande groen-

fases van ontwikkeling van de

worden als kruipdoor sluip-

elementen zoveel mogelijk

kinderen. De jongsten vinden

door-route. Natuurlijke stap-

gespaard en is bij de inrichting

hun eigen beschermde

stenen zorgen ervoor dat de

gebruik gemaakt van natuurlijke

omgeving met zandbak in de

overkant ook bij hoog water

en gerecyclede materialen.

binnenste ring. De buitenste

met droge voeten bereikt kan

De looppaden zijn grotendeels

ring biedt de nodige uitdaging

worden. Zo beantwoordt dit

aangelegd met een waterdoor-

aan oudere kinderen maar ook

groene schoolplein niet alleen

latende halfverharding. Al het

rustige plekken om zich even

aan de uitgangspunten maar

regenwater dat afstroomt van

terug te trekken. Hier is ruimte

biedt met veel inventiviteit en

de gebouwen wordt opgevangen

voor robuuste speelelementen

creativiteit ook voor elk wat wils.
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Zonwering: het vergeten product
De afgelopen jaren is het gelukt

andere maatregelen. Het slim

doeken hebben wel een hogere

om zeer energiezuinige gebouwen

gebruiken van zonwering kan

reflectie maar dit is minder

en woningen te bouwen. Dat

de temperatuur in de woning in

effectief tegen oververhitting

draagt bij aan het terugdringen

de zomer terugbrengen met ca.

dan absorptie. Hierbij is het wel

van het gebruik van fossiele

4 tot 5 graden Celsius. Daardoor

van belang waar de zonwering

energie en CO2-reductie. De

hoeft het gebouw of woning

geplaatst wordt. Dit geldt

gebouwen en woningen zijn

niet extra gekoeld te worden.

namelijk alleen voor zonwering

volledig luchtdicht, de muren

Op de site van Milieu Centraal

aan de buitenkant. Binnen

daken en vloeren zijn volledig

staat dat de combinatie van

kunnen donkere kleuren juist

geïsoleerd. In de winter blijven

zonwering met HR++ glas er

voor oververhitting zorgen.

ze goed warm, maar in de

toe leidt dat tot wel 80% van de

zomer leidt dit tot over-

warmte buiten wordt gehouden.

Door de Nederlandse branche-

verhitting. Huizen zijn als het

Zonwering verhoogd het

vereniging Romazo is in samen-

ware thermoflessen die steeds

comfort van de woning.

werking met de Europese

verder opwarmen. Niet alleen

brancheverenging een opleiding

warmen de huizen in de zomer

Een bijkomend voordeel van

ontwikkeld voor de Smart

op. Ook in het voor- en najaar,

zonwering voor de bestaande

Solar Shading Advisor. Na deze

als de zon laag staat, straalt de

gebouwen en woningen is

opleiding is de ondernemer

zon naar binnen en warmt de

dat dit gefaseerd kan worden

gedurende vijf jaar ingeschreven

woning op. Vaak wordt er dan

aangebracht. Bij dak- of vloer-

in een Europees register en

gegrepen naar airconditioning of

isolatie moet in een keer een

uitstekend in staat de architect,

andere vormen van elektrische

investering worden gedaan.

woningcorporatie of project-

koeling. Terwijl er een uitstekende

Bij zonwering kan ieder jaar

ontwikkelaar te adviseren over

manier is om oververhitting te

een gedeelte van het gebouw

het toepassen van zonwering.

voorkomen: zonwering. Een

worden aangepakt. Zowel voor

vergeten product.

binnen als voor buiten is er veel
keuze als het gaat om zon-

Vanaf 1 januari 2021 wordt in

wering. Zo kun je binnen kiezen

het kader van Bijna Energie

voor shutters, screens, plissé-

Neutrale Gebouwen (BENG) de

gordijnen, jaloezieën en nog

NTA8800 ingevoerd. De NTA

veel meer. Ook buiten is er veel

is zowel voor de woningbouw

te kiezen. denk bijvoorbeeld aan

als voor de utiliteitsbouw

screens, rolluiken, knikarm-

ontwikkeld en zal de NEN 7120

schermen of markiezen.

vervangen die momenteel
gebruikt wordt voor het bepalen

Welk doek is de beste

van de EPC (Energie Prestatie

keuze?

Coëfficiënt). Het gevolg is dat bij

Vaak wordt gedacht dat een

het ontwerp van een gebouw

licht doek beter is dan een

niet alleen rekening gehouden

donker doek. Dat is onterecht.

moet worden met bijvoorbeeld

Donkere kleuren hebben een

isolatie, maar ook nadrukkelijk

hogere absorptie van zonne-

met zonwering. Het toepassen

energie dan een lichter doek.

van zonwering wordt dus een

Daardoor nemen donkere

verplichting en kan niet meer

kleuren meer warmte op dan

worden gecompenseerd met

lichte doeken. Lichtgekleurde
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Optimale constructie
voor IKC
In het Deldense project was er een belangrijke rol weggelegd voor Qbuz
adviesbureau bouwconstructie uit Barchem. Constructeur Jos Waalder vertelt
dat het project in beeld kwam via bouwkundig hoofdaannemer Klaassen Groep.

“Klaassen Groep is een relatie

constructief ontwerp te kunnen

om een mogelijk toekomstig

van ons. Wij werken vaker

vertalen. De fasen hierna

gebruik. Daarbij is telkens een

samen met deze opdrachtgever.

(technisch en uitvoerings-

afweging gemaakt in flexibiliteit

Wij hebben in dezelfde periode

gereed ontwerp) zijn verdere

en toekomstig gebruik ten

in samenwerking met Klaassen

uitwerkingen van het ontwerp.

opzichte van bijvoorbeeld
materiaalgebruik. Wat Qbuz

ook het IKC-Markelo uitgewerkt.
Onze werkzaamheden bestonden

Duurzaamheid

betreft gaat duurzaamheid

uit advisering op gebied van de

Het duurzaamheidsaspect,

(optimaal materiaalgebruik)

hoofddraagconstructie (staal-

voor zover het de constructieve

en flexibiliteit dan ook hand

en beton), van de fundering

draagstructuur betreft, vertaalt

in hand. Ook de keus om de

tot aan de dakvloer. Hierbij zijn

zich vooral in de hoeveelheid

begane grondvloer te funderen

wij, doormiddel van integraal

materiaalgebruik. Binnen

op vast grondlaag draagt bij aan

goed samen werken met

de ontwerpkeuze voor de

de duurzaamheid in zoverre

de aannemer, architect en

constructieve draagstructuur

dat hiermee de hoeveelheid

installateur, tot een goed

is dan ook gezocht naar

aanvullend materiaalgebruik in

constructief ontwerp gekomen

oplossing waarbij materiaal-

de fundering wordt beperkt.

met een heldere draagstructuur/

gebruik wordt geoptimaliseerd

draaglijnen. Mede door de

en dus onnodig materiaal-

Optimale constructie

korte lijnen tussen de partij-

gebruik wordt voorkomen.

De constructieve uitdaging zat

en onderling is er direct grote

Daarbij voorziet de constructie-

vooral in de ontwerpfase om

betrokkenheid vanaf het eerste

ve structuur in duidelijke draag-

bij de gegeven bouwkundige

contactmoment. Onze piek-

lijnen en structuren. Hierdoor

plattegrond tot een zo helder

belasting lag met name in

ontstaat eenheid en eenvoud

en rechtlijnig mogelijke draag-

de ontwerpfase, dan moeten

in de totale constructieve opzet

structuur te komen. In goed

alle uitgangspunten van

van het gebouw hetgeen er

overleg met de bouwteamleden

de opdrachtgever worden

toe bijdraagt tot een optimaal

zijn wij tot een goede, heldere

vastgesteld om dit naar een

materiaalgebruik en daarmee

en economische constructie

aan de duurzaamheid in zijn

gekomen. De constructieve

geheel. Hiermee voorziet het

veiligheid van het gebouw

Jos Waalder:

constructieve ontwerp in een

wordt geregeld in het bouw-

“Wat Qbuz betreft gaat

hoge flexibiliteit, waardoor

besluit, die de constructieve

toekomstige gebruiks-

normen aanstuurt. De taak voor

veranderingen, eenvoudig

ons is om met deze gegevens

in te passen zijn. Waarbij de

een optimale constructie te

belasting ook zijn afgestemd

ontwerpen.”

duurzaamheid (optimaal
materiaalgebruik) en
flexibiliteit hand in hand.”
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Qbuz adviesbureau bouwconstructie
Qbuz adviesbureau bouwconstructie is een jong, dynamisch en ervaren bureau op het gebied van brede
advisering in bouwconstructies. Het bureau biedt als onafhankelijk ingenieursbureau een toegevoegde
waarde aan het bouwproces door middel van innovatieve, maakbare en economische oplossingen op
constructief gebied. Met daarbij altijd aandacht voor de wensen van de opdrachtgevers en andere partners
binnen de bouwketen, zodat het bouwwerk voldoet aan het gewenste ambitieniveau van onze opdrachtgevers.
Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een bedrijf met negen personen waarmee men onze opdrachtgevers voorziet van adviezen op het gebied van beton- staal, hout- en geotechnische constructies. Daarbij
moet worden gedacht aan advisering omtrent omvangrijke constructies (bijvoorbeeld distributiecentra,
appartementencomplexen, scholen/IKC’s, kantoren, winkelcentra). Ook (seriematige) woningbouw behoren
tot de kernactiviteiten. Qbuz is betrokken bij projecten door heel Nederland.
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