
Het gebouw heeft een draagstruc

tuur van kalkzandsteen binnen

muren en een staalconstructie in 

de gevel.

Een glazen entree met trappen

huis scheidt het gedeelte dat 

vol gens de passiefhuisprincipes 

is gebouwd van het bakstenen 

bouwdeel dat op de traditionele 

manier is gebouwd.
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Frisse School in
passiefgebouw
de unieke combinatie van een Frisse school in een passiefgebouw 

levert bouwtechnische hoogstandjes op. want het is een contradictio 

in terminis: een potdichte school die de hoogste waarde hecht aan 

frisse lucht. in den Bosch nam men de uitdaging aan.

De gemeente ’s-Hertogenbosch, die normaal gesproken de 
scholen bouwt, heeft voor de Brede Bossche School in Nieuw 
Zuid woningcorporatie BrabantWonen benaderd om een pilot uit 
te voeren. De duurzaamheidseisen van zowel de gemeente als 
BrabantWonen waren hoog. De BBS moest zowel een passief-
gebouw als een Frisse School worden. Er volgde een intensief 
ontwerpproces omdat er vier jaar geleden nog weinig ervaring 
met deze combinatie was voor een brede school.

Dikke schil
Het gebouw heeft naast het gedeelte dat volgens passiefbouw-
principes gerealiseerd is, ook een traditioneel gebouwd deel. 
Daarin bevinden zich vooral grotere multifunctionele ruimtes en 
de sportzaal. Door het wisselende gebruik hiervan – en daar-
door grote temperatuurverschillen – was het principe van een 
passiefgebouw hier moeilijk te realiseren. Het kindcentrum daar-
entegen is wel geheel volgens de principes van het passiefhuis 
gebouwd. De twee gebouwdelen zijn duidelijk herkenbaar: het 
traditionele deel is in baksteen uitgevoerd en het passiefdeel is 
afgewerkt met hout.
De schil van het passiefdeel bestaat uit houtskeletbouw, gevuld 
met minerale wol en afgewerkt met hout. “Baksteen zou de schil 
van het passieve deel dikker hebben gemaakt”, vertelt Martijn 

De fundering is op een dik pakket isolatieplaten gestort. De bekisting is 

op de isolatieplaten bevestigd. 

Brede Bossche School
// Locatie: jac. van looystraat 
// Opdracht: gemeente ’s-Hertogenbosch
// Bouwperiode: zomer 2011 – jan. 2013
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de Laat, opzichter van BrabantWonen. “Met een dikte van circa 
40 cm is de schil nu niet veel dikker dan een traditionele spouw-
muur.”
De keuze voor een zwaar geïsoleerde schil rondom het gebouw 
vroeg veel nauwkeurigheid wat betreft het voorkomen van 
warmte- maar vooral ook luchtverliezen bij doorvoeringen ten 
behoeve van installaties. “Afvoeren zoals de rioolaansluiting of 
bijvoorbeeld het draadje van de zonwering naar buiten zijn alle-
maal perforaties van die schil en vormen potentiële lekken. We 
moesten het vier jaar geleden met zijn allen uitvinden. Over de 
aanleg van het buitenkraantje is wel vier uur gediscussieerd. Net 
als over de valbeveiligingsbevestigingen op het dak. Hoe meer 
het proces vorderde hoe meer men erop insprong. Maar we zijn 
heel erg geslaagd in het bouwkundige verhaal”, aldus De Laat.

Gefundeerd op XPS
De Brabantse zandbodem maakte het mogelijk om op staal te 
funderen. Dat gebeurde op een dik pakket isolatiemateriaal van 
drie lagen 10 cm dik XPS. Daarop zijn de funderingsbalken ge-
stort. De bekisting is op de isolatieplaten bevestigd. Hoogte-
verschillen in de fundering door bijvoorbeeld poeren zijn aan  
de bovenzijde verwerkt vanwege de vlakke onderkant.
De hoofddraagconstructie van de school bestaat uit kalkzand-
steenwanden met betonvloeren, met buitenom de verdiepings-
vloeren een staalconstructie van randbalken en kolommen, 

waar tegen de gevelelementen zijn gemonteerd. Door de kozij-
nenleverancier zijn aluminium passiefkozijnen ontwikkeld met 
dubbele isolatiekamers, die inmiddels zijn gecertificeerd voor 
passiefhuistoepassing. Ze zijn op ‘purenit’ (mengsel PU/hout) 
stelkozijnen in de houtskeletbouw gemonteerd. De combinatie 
hsb plus aluminium kozijn is in een cabine getest op isolatie-
waar de en luchtdichtheid. De Rc-waardes van de schil variëren 
van 8,0 m2K/W (beganegrondvloer) tot 9,5 m2K/W (dak). Uit-
schieters naar beneden zijn de vloerconstructie en de Colorbel-
panelen in de pui van de patio met een Rc van 7,0 respectievelijk 
6,5 m2K/W.
Een essentiële voorwaarde voor het behoud van die isolatie-
waarden is dat er binnen niets aan de gevels mag worden be-
vestigd. Dat zou de dampdichte laag in de hsb-constructie door-
boren en condensatievocht in het dikke glaswolpakket opleve - 
ren. De gebruikers van de school krijgen dus dwingende instruc-
ties: er mag niet in de buitenwanden gespijkerd of geschroefd 
worden. Het is de vraag of dat over de geplande levensduur van 
het gebouw is vol te houden. Misschien zou bij de opbouw van 
zulke wanden beter moe ten worden nagedacht over de plaats 
van de dampdichte folie, zodat de duurzaamheid foolproof is.

Potdicht gebouw
Bij een passiefhuis is het niet de bedoeling dat er zomaar een 
raam kan worden geopend, omdat dat het evenwicht verstoort. 

Achter de met hout afgewerkte deuren in de gangen bevinden zich de 

WTW’s van de lokalen. Elke klas heeft een eigen WTW.

De aluminium passiefkozijnen met driedubbel glas zijn na de plaatsing 

van de hsbelementen in stelkozijnen van purenit gemonteerd.
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“Maar je kunt het ook niet verkopen dat alles potdicht is”, ver-
klaart Martijn de Laat de bewegende delen die – tegen het pas-
siefhuisprincipe in – in de puien zijn aangebracht. “De gebrui-
kers moeten er wel mee leren omgaan. Ze zijn dan ook van het 
begin af aan meegenomen in het verhaal.” BrabantWonen in-
strueert de gebruikers dus ook hoe ze – afgezet tegen het pas-
siefhuisconcept – met dit aspect dienen om te gaan. 

Ventilatiesysteem
Het gebouw is als geheel getest op luchtdichtheid. Die bleek 
perfect te zijn. Die luchtdichtheid staat eigenlijk haaks op het 
principe van een Frisse School, waarbij hoge kwaliteit van de 
lucht in de klaslokalen het belangrijkste uitgangspunt is. Alles 
staat of valt dan ook met het ventilatiesysteem. Er is een gede-
centraliseerd mechanisch ventilatiesysteem met grote kanalen 
en warmteterugwinning, dat CO2-gestuurd is. Het systeem voor 
terugvoeren van warmte in de ventilatielucht is in principe de 
belangrijkste verwarmingsinstallatie van het gebouw. Er is geen 
vloerverwar ming en er zijn geen radiatoren. De zwaar geïso leer-
de schil moet het gebouw op een temperatuur van circa 20 °C 
houden. Passieve bronnen als zonlicht, de gebruikers zelf, ver-
lichting en andere elektronische apparatuur vormen de warm-
tebron. Voor extreme situaties in de winter is er een elektronisch 
warmte-element ingebouwd in de WTW-kasten om de aange-
voerde ventilatielucht op 20 °C te houden. Om in de zomer de 

tempe ratuur niet te hoog te laten oplopen, is de zonwering vol-
ledig geautomatiseerd. Het ventilatiesysteem kan via de bypass-
stand ’s nachts extra ventileren met koele buitenlucht.
Berekeningen geven bij twee lokalen een gering risico op tem-
peratuuroverschrijding aan tijdens een hittegolf. Daarom is het 
systeem wel voorbereid op koeling met koude uit de bodem, 
maar deze installatie is nog niet aangebracht omdat men denkt 
dat het niet echt nodig is. De komende jaren wordt het functi-
oneren van het gebouw plus het systeem nog intensief gevolgd 
en gemonitord.

Plaatsing van hsbelementen in de gevel van 7,80 m hoog x 2,40 m breed x 382 mm dik. De hsb is aan de buitenzijde afgewerkt met houten latten van 

22 mm dik met wisselende breedte.

“ je kunt het niet verkopen 
dat alles potdicht is en dus 
zijn toch te openen delen 
in de gevel geplaatst”
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22-22-22 350 12-20-12,520
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hsb-elementen, th. verz.

Bitumineuze 
waterkerende 

kelderafdichting

Alu gepoedercoat 
verlijmd op 8 mm 
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Dampr. PE-folie

Gew. betonvloer

Cementdekvloer

Fermacell 
Multiplex 12mm 
Dampr. folie
I-liggers met 
Isover systemroll 
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Waterwerende 
houtvezelplaat

Waterk. dampdoorlatende folie
Verticale regels 22x50, 

hoh 600, verduurzaamd vuren
Horizontale regels 22x50, 

hoh 600, verduurzaamd vuren
Verticale geveldelen 22mm

PIR-isolatie verlijmd
Purenit stelkozijn in 

hsb-gevelelementen

Klossen + 
minerale wol

Natuurstenen 
vensterbank 

Alu zetwerk

7900+

6600+

Alu daktrim
Wbp 15mm

Isolatieafschotlaag

Breedplaatvloer 300mm

Minerale wol

3800+

IPE300 
brandwerend 

geschilderd

Breedplaatvloer 300 mm

Cementdekvloer

Cempanel 18mm
Vloerrandisolatie

Koo�etimmering
Systeemplafond

2800+
Alu zetwerk

Alu strip op 
vacuüm isolatie

paneel 10mm

Minerale wol

I-liggers

PIR-isolatie

Elastisch blijvend schuim

Afdichtingsband

Naden aftapen

Purenit
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