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De gezondste “brede” school van Nederland

De architectuur van een actieve school

Gemeente Hengelo

’t Berflo is een organisch gevormd gebouw voor

Brede school ’t Berflo is een solitair gebouw, dat in massa

onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg waar kinderen en

reageert op de kwaliteiten en kenmerken van de omliggende

volwassenen aangenaam kunnen verblijven. De school

groene omgeving. De ontwerpvisie is erop gericht om compact

is idyllisch gelegen in het Watertorenpark in Hengelo.

en energiezuinig te bouwen en er is gekozen om de vorm aan
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Bij binnenkomst zie je meteen waar wat te doen is. Het

te sluiten op de solitairen in het veld. De ronde vormen van

FA S E │ | J A A R R E A L I S A T I E

centrale “grand café” kijkt uit op de monumentale boom

het gebouw geven daar op een natuurlijke manier gehoor

2010/ 2014 (start bouw: mei 2013)

waar het gebouw zich omheen beweegt. Het is een

aan. ‘t Berflo wordt gevormd door een slinger van functies

gebouw met souplesse.

die zich vormt om een aantal orthogonaal geplaatste vaste

Wat meteen opvalt zijn de ongebruikelijke hoogtes van

kernen en op natuurlijke wijze om de monumentale boom in

de ruimten en de glad afgewerkte plafonds. Dit gebouw

het veld heen krult. Op verschillende plaatsen wordt de slinger

(zonder de gebruikelijke verlaagde plafonds en onooglijke

onderbroken om vanuit het ‘hart’ van het gebouw contact

installaties in het zicht) voelt daardoor ruim, behaaglijk,

te hebben met het park. De zachtheid van de vorm buiten

schoon en fris. De akoestiek is perfect zonder dat zichtbaar

zet zich door in het interieur. De gebogen lijnen hebben een
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is waardoor dat komt. Doordat bijna alles wit is, is het

vriendelijke uitstraling en zijn aansprekend voor zowel kinderen

5311 m2

overal aangenaam licht. Een regenboog van kleuren wordt

als volwassenen. Via de hoofdentree kom je in het ‘grand

gevormd door de deuren in het gebouw.

café’. Deze ruimte is alzijdig open. Ook naar boven om het

Door de grote vrije hoogte in de ruimten zijn de

‘grande’ te versterken. Deze ruimte is er voor de ontvangst,

gebruiksmogelijkheden ongekend. Gangen zijn er niet: je

het ontmoeten en het flaneren. Alle multifunctionele ruimten

P R O J E C TA R C H I T E C T

gaat van plek naar plek door het gebouw. Overal kunnen

grenzen hieraan en voor het avondgebruik is dit gebied af te
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activiteiten worden ontplooid. Het gebouw is ’s winters

scheiden van de rest van het gebouw. De totale opzet van het

Rinus Roovers was als architect/

warm en zomers koel zonder dat het energie kost. Dit alles

complex is daglicht georiënteerd en doordat de slinger af en toe

directeur mede verantwoordelijk

is mogelijk gemaakt door toepassing van de allernieuwste

wat meer ruimte laat ten opzichte van de kernen, zijn er volop

v o o r h e t Vo o r l o p i g O n t w e r p

slimme technieken. Daarom is ’t Berflo de meest leefbare

leerling-werkplekken, speelplekken en andere ontmoetings- of

school van Nederland.

verblijfsruimten.
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waardoor er maximale indelingsvrijheid is. Daarnaast is deze
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vloer uitermate geschikt om installatievoorzieningen (elektra en
kleine luchtkanalen) op te nemen. Door zijn vlakte en constante
dikte worden gecompliceerde verbindingen van wanden en
kanalen vermeden. Normaliter hoort bij een vrije hoogte van
3,2 m1 (klasse B), zoals in het programma voorgesteld, een

Multifunctionaliteit en flexibiliteit

omvang. Dat betekent dat in de omhulling minder materiaal

verdiepingshoogte van 4,0 m1. Met het toepassen van de

Het gebouw voorziet op meerdere manieren in een

is toegepast en dat warmtetransmissieverliezen worden

vlakke plaatvloer zonder verlaagd plafond en het handhaven

ruimtebehoefte. Het is ontworpen op multifunctionaliteit

gereduceerd. Het gebouw is ontworpen als een thermosfles:

van de bruto verdiepingshoogte, komt in dit werk de vrije

en flexibiliteit. Flexibiliteit ontstaat doordat in het gebouw

zo weinig mogelijk van de energie die er in wordt gestopt, gaat

hoogte uit op 3,55 m1 (boven klasse A). Dit heeft een gunstig

verschillende soorten van ruimten aanwezig zijn. Van

verloren. De gevel is luchtdicht uitgevoerd. Er is gekozen voor

effect op het verblijfscomfort en het gebruikersgemak,

spreekkamers voor 3 tot 4 personen tot de grote zaal voor

een houtskelet gevelopbouw met een Rc waarde van 10,00

maar draagt ook bij aan de frisheid van de ruimte en het

minimaal 200 toeschouwers. En met daartussen de klaslokalen,

m2.K/W, waarbij voor de gevelstrook met een dikte van 500

verblijfsklimaat. Er is geen sprake van hinderlijke en afleidende

enkele speellokalen en de activiteitenruimten waaronder een

mm is gerekend. Voor de totale omhulling geldt een gemiddelde

luchtbewegingen die kunnen leiden tot fysieke klachten.

bibliotheek, een crearuimte en een professionele keuken waarin

Rc waarde van 8,00 m 2.K/W. De beglazing is drielaags en de

Bovendien hoeft de ingeblazen lucht minder voorverwarmd te

les gegeven kan worden. Mobiele systemen maken het mogelijk

kierdichting van het grote aantal te openen ramen is optimaal.

worden aangezien deze dalend in de ruimte opgewarmd wordt.

ruimten aan te passen voor diverse andere functionaliteiten. In

Aan de basis van het duurzame ontwerp ligt het principe van

Ten behoeve van de akoestiek is de onderkant van de vloeren

de hele gebogen slinger kan geschoven worden met functies.

het “passief-huis-concept”. Dit betekent dat verwarmen en

afgewerkt met steenwol en een akoestische pleister.

Groei en of krimp van scholen kan daardoor in het gebouw

koelen in het gebouw nagenoeg geen energie kost. Op het

De gevel is opgebouwd uit onderhoudsarme materialen. De

opgevangen worden. De structuur van het pand is gericht op

gebied van verblijfscomfort en daglicht toetreding spelen

speciaal gevormde aluminium gevelbeplating is afgewerkt met

een zo groot mogelijke flexibiliteit, nu en in de toekomst. Met

de ramen een grote rol. De gekozen lage ramen voorkomen

een zilver/goud coating die voortdurend een andere kleurindruk

het oog op duurzaamheid en hergebruik, is gekozen voor een zo

hinderlijke lichtinval. Maar de brede raamstroken bieden een

geeft. De houten vliesgevelpuien zijn aan de buitenzijde

groot mogelijke kolomarme structuur, hetgeen bereikt is door

panoramisch uitzicht op de parkachtige omgeving. En ook ter

afgewerkt met aluminium kliklijsten. De gekleurde glasvlakken

de kern in het midden te plaatsen met dragende lijnen in de

plaatse van het grand café en de entrees zorgen grote puien

op de begane grond zijn uitgevoerd in alle kleuren van de

gevel rondom.

voor maximaal contact met buiten.

regenboog en markeren groepsgewijs de ingangen van de drie
scholen.

Exploitatie en duurzaamheid

Vlakke plaatvloer

Bouwkundige opzet

Om de gebruikswaarde en de toekomstwaarde van het

Energie

Compactheid leidt tot besparing. De ronde vormen van ‘t Berflo

gebouw te verhogen, is zowel de eerste verdiepingsvloer als de

In het algemeen produceert een schoolgebouw met kinderen

spelen daar op een natuurlijke manier op in. Het geveloppervlak

dakvloer gerealiseerd in een vlakke plaatvloer zonder balken.

ongeveer evenzoveel warmte als het in de winter nodig heeft

is 10% kleiner dan bij een orthogonaal concept van dezelfde

Deze vloer maakt een grotendeels kolomvrije vloer mogelijk

om te verwarmen. Door de warmte of koude op te slaan en te

afvoer
lucht

bufferen kan de seizoensvraag worden opgevangen en door
middel van vloerverwarming of betonkernactivering weer
worden afgegeven. In ’t Berflo wordt dit geregeld met een
warmte-koude opslag installatie. Naast een uitstekende isolatie

dak
ngskast op het
luchtbehandeli

van de gebouwomhulling draagt ook de mechanische ventilatie
toevoer
lucht

bij aan de energiezuinigheid van het pand. Deze is voorzien
van geregelde warmteterugwinning, zodat de geproduceerde
warmte ook in het gebouw blijft tijdens het stookseizoen. De
benodigde hoeveelheid warmte voor verwarming is hierdoor
minimaal. De energiebehoefte voor de ruimteverwarming

akoestisch
afgewerkt

zal volgens berekeningen lager zijn dan 15 kWh/m² per jaar,
conform het Passiefhuisconcept.

lokaal 3

lokaal 4

Het binnenklimaat en de leerprestaties
Leerprestaties en frisse lucht
Het verzorgen van een goede ventilatie is van groot belang,
zeker in een schoolgebouw. Ventileren vermindert de
concentratie van CO2 in de lucht. Koolstofdioxide heeft een
versuffende werking op leerlingen. In ’t Berflo is de limiet
afzuiging
verdringingsventilatie
dmv. doeken buis

lokaal 2

gesteld op 1000 ppm CO2. Vergelijkbaar met een Frisse School
klasse B.
Leerprestaties en temperatuur

lokaal 1

Boven 25°C gaat de leerprestatie van leerlingen snel achteruit.
Voorkomen moet worden dat in de loop van de dag de
ruimtetemperatuur te veel op loopt. Dit kan geregeld worden
door het gebouw goed te isoleren. De mechanische ventilatie
in ’t Berflo zorgt er voor dat overdag de temperatuur in de
hand gehouden wordt. Deze installatie heeft een automatische
schakeling en een zogenaamd kouddraaiprogramma, dat er ’s
Ventilatie unit voor vier lokalen

nachts voor zorgt dat overtollige warmte wordt afgevoerd door

koelere buitenlucht. De gebouwmassa krijgt daardoor weer een
lagere temperatuur.

Om e oor omen da

uil, s of of micro organismen

De oege as e decen rale en ila ie uni s orgen oor

zich blijvend in het gebouw verzamelen, worden loze of

toevoer van lucht en retour van lucht dichtbij via het dak

onbereikbare ruimten zoveel mogelijk vermeden. Kruipruimten,

naar ieder lokaal of per kleine groep van ruimten. Hiermee

Leerprestaties en tochtverschijnselen

vrij hangende plafonds, lange tracés van luchtkanalen en

wordt voorkomen dat ziekmakende organismen zich kunnen

Frisse lucht van buiten zal met lage luchtsnelheid door de

kabelgoten, radiatoren en dergelijke zijn in het gebouw

verspreiden in het gebouw.

luchtbehandelingsunits worden ingeblazen door middel van

nauwelijks toegepast.

de verdringingsventilatie. Dit heeft tot gevolg dat de meestal
koelere buitenlucht die wordt ingeblazen langzaam naar de
vloer zakt, zonder te mengen met de aanwezige lucht in het
lokaal. Reeds verontreinigde lucht wordt daardoor naar boven
verdrongen en daar afgevoerd. Hierdoor zal de concentratie aan
verontreinigingen (CO2) in de leef zone meestal lager zijn dan
bij ventilatiesystemen die de lucht op een klassieke manier en
met een hogere snelheid inblazen. Anders gezegd: met dezelfde
luchthoeveelheid als bij een mengend ventilatiesysteem, wordt
een betere luchtkwaliteit gerealiseerd bij de neuzen van de
kinderen. De enorme vertrekhoogte in ’t Berflo versterkt nog
eens het effect van de verdringingsventilatie. Een gunstig
bijeffect van deze manier van ventileren zijn de lagere
luchtsnelheden van de bewegende lucht, er is opvallend minder
tochthinder.

De gezondheid van mensen op lange termijn
Kinderen brengen gemiddeld de eerste 12 jaar van hun leven
door op de basisschool. Het is niet ondenkbeeldig dat als gevolg
van klimaatomstandigheden in gebouwen kinderen afwijkingen
in hun gezondheid ontwikkelen. Diverse maatregelen in het
gebouw ‘t Berflo zorgen ervoor dat verontreiniging door stof en
ziektekiemen in grote mate wordt voorkomen.

GPR waardering

De luch behandeling uni s ijn oor ien an

ali a ief

hoogwaardige filters die fijnstof van buiten effectief tegen
houden. Veel aandacht is geschonken aan de bereikbaarheid
van deze installaties, zodat goed onderhoud en inwendig
reinigen geen sluitpost is.
He

erdringings en ila ies s eem org

oor minimale

luchtbeweging in de vertrekken waardoor er minder
verspreiding is van stof en micro-organismen.
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De identiteit van de school en van de wijk

A l f o n s H a m s , J u r j e n Ve r m e e r

De cultuurhistorische achtergronden van de locatie en de

Rinus Roovers was als architect/

wijk zijn richtinggevend geweest bij de ontwikkeling van

directeur mede verantwoordelijk

’t nieuwe Berflo. Zoals de brede school zich fysiek schikt in

v o o r h e t Vo o r l o p i g O n t w e r p

het Watertorenpark, zo is ’t Berflo ook een vanzelfsprekend
onderdeel van de wijk. De school als maatschappelijk

Fotograaf: Luuk Kramer

vastgoed is een onderkomen voor de wijk. Deze wijkschool

PROJECT MANAGEMENT

zal bijdragen aan de cohesie van de samenleving. Gebruikers

4advies Amersfoort

als de basisscholen De Wingerd, Paus Johannes XXIII en de
Waarbeekschool en diensten als GGD Twente, De Buurtkamer,
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Logopediepraktijk Hengelo, Fysiotherapie Berflo Es-Veldwijk,

D i j k o r a a t Wi e c h e r i n k B . V. E n s c h e d e

Carintreggeland, Het Kindcentrum.nl, !Spring Peuterspeelzalen
en Speel-o-theek De Dobbelsteen, laten de diversiteit van het
aanbod zien. Het grand café is de verbindende factor. Diverse

CONSTRUCTEUR
IMd Rotterdam

activiteitenruimten, waaronder het theater en een uitgebreide

BOUWFYSISCH ADVIES

professionele keuken, staan ten dienste van de genoemde

LBP/SIGHT Nieuwegein

organisaties in de wijk. De scholen hebben alle drie een
markante entree die uitkomt op een eigen schoolplein, passend

HOOFDAANNEMER

binnen de context van het Watertorenpark.

G o o s s e n / Te P a s E n s c h e d e

De hoofdentree staat in nadrukkelijke wisselwerking tot het
dichtbij gelegen winkelcentrum dat binnenkort gerealiseerd zal
worden.
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