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Lichte ‘frisse’
nieuwbouw met
opvallend metselwerk
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De nieuwe Luc Stevensschool in Utrecht verschilt op het eerste gezicht niet zo veel van andere schoolgebouwen. Toch is de uitstraling
anders. Het verschil zit onder andere in de gevels, die zijn opgetrokken in staand metselwerk.
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Mecanoo architecten wilde voor de Luc Stevensschool een bijzondere architectuur ontwikkelen.
Een zeer bijzonder element aan het gebouw is
het verticale gevelmetselwerk. Het metselwerk,
dat om vakmanschap vraagt, geeft de school een
rijzige uitstraling. Patrick Gerdsen, projectleider bij
ontwikkel- en bouwpartner GiesbersWijchen: “Het
beoogde effect wordt alleen bereikt als ‘strak’
wordt gemetseld. Dat is werk voor onze eigen
metselaars.” Ook bijzonder zijn de lichthappers in
het dak die voor extra daglicht zorgen. En dan is
er nog de vloer die de school een eigen gezicht
geeft. “Onder de fundering op staal is een isolatielaag van schuimbeton aangebracht. Daarboven ligt de constructievloer. Deze is monolithisch
in het werk gestort en enkel met een waterafstotende coating afgewerkt. Stoer en eigentijds.” De
school is zeer recent opgeleverd. De kinderen starten in het nieuwe jaar in een nieuwe school.

‘Frisse school’
Als ventilatieconcept is gekozen voor een duurzaam en energiezuinig CO2-gestuurd systeem,
waarbij continu frisse lucht via het dak naar binnen wordt gezogen en mechanisch wordt afgevoerd. Gebouwen met dit systeem krijgen het predicaat ‘Frisse School’, de Luc Stevensschool zelfs
een klasse A-waardering.

Oude bekenden
De Luc Stevensschool wordt op dezelfde plaats
gebouwd als de ‘oude’ Luc Stevensschool. Leerlingen en leerkrachten vertoeven tijdelijk in de oude
Anne Frankschool, die speciaal voor dit doel wat
later wordt gesloopt.
“De nieuwe Anne Frankschool is ook door Mecanoo architecten ontworpen en door ons gebouwd”,
vertelt Gerdsen. “We zijn oude bekenden.” ❚

In plaats van een eerste steen werd door de kinderen een tijdcapsule in de fundering geplaatst.
Daarin zitten brieven en gedichten over de school
en hoe die er over veertig jaar uitziet.
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Wolf Dikken adviseurs

Lean&Duurzaam
Dé specialist
voor het
‘Frisse scholen’
concept

Projectinfo
De Brug Timmerfabriek Son bv:
Kwaliteitsleverancier

INTEGRALE AANPAK DOOR WOLF DIKKEN ADVISEURS

Binnen het ‘Design en Build’ project van Giesbers Wijchen is kozijnenleverancier De Brug
Timmerfabriek Son bv verantwoordelijk geweest voor het toeleveren van alle binnenkozijnen, schuifdeursystemen en stelkozijnen. “We hebben in het beginstadium vooral een
adviserende rol aangenomen voor wat betreft de te maken keuzes in houtsoorten, schuifbeslagsystemen en brandwerende constructies. Deze advisering, goede voorbereiding en engineering hebben geresulteerd in weer een mooi project. De keuze voor vooral de houtsoort
Grenen voor de kozijnen, in combinatie met een transparante afwerking, heeft gezorgd
voor een unieke natuurlijke uitstraling. Kortom: weer een project waar wij trots op zijn!”

Wolf Dikken adviseurs was bij de Luc Stevensschool adviseur voor de bouwfysica én de installatietechniek. Deze twee aandachtsgebieden zijn bij de huidige duurzaamheidswensen dan ook nauwelijks los te koppelen. De nieuwbouw en verbouw van scholen met een ‘Frisse Scholen’-ambitie
stellen hoge eisen aan het bouwfysische én het installatietechnische ontwerp.
Het behoeft geen betoog dat het grote voordelen biedt als één bedrijf beide expertises in huis
heeft. Zo kan een goed op elkaar afgestemd, integraal ontwerp ontstaan. In dit kader neemt
Wolf Dikken voor de Luc Stevensschool akoestiek, toetsing Bouwbesluit, Epc-berekening en het
installatietechnisch ontwerp voor haar rekening. “We hebben een ruime ervaring in het ontwerpen
van scholen met het label ‘Frisse school’”, vertelt Gerrit Gerritsen, directeur Wolf Dikken Adviseurs.
“Zowel in klasse B als C. Wolf Dikken is al ruim 20 jaar een landelijk opererend adviesbureau dat
projecten realiseert in de gezondheidszorg, het onderwijs, kantorenbouw, leisure, winkelcentra en
woningbouw.”
Met circa 20 werknemers vervult Wolf Dikken opdrachten voor coöperaties, banken, schoolbesturen, architectenbureaus, ontwikkelaars, overheden en eindgebruikers. Naast genoemde expertises
heeft zij veel kennis en ervaring opgebouwd in BREEAM-certificering, NEN 2767-conditiemetingen, BIM-systematiek en het ontwerp van de meest uiteenlopende duurzame installaties. Los van
de duurzaamheidsambities zijn de toegevoegde waarden van het bedrijf terug te vinden in haar
eigenschappen: een maakbaar ontwerp, duidelijke afspraken, plezier in werken en harde garanties.

Bouwfysica
Bouwtechniek
Installatietechniek
0174 285 900
www.wolfdikken.nl
info@wolfdikken.nl
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www.vandenpol.com

Projectinfo
www.giesberswijchen.nl

Van den Pol Elektrotechniek

Vooruit denken en oplossingen
aandragen is onze kracht!

Samenscholen
Verschillende soorten onderwijs onder één dak. Gecombineerd met
buitenschoolse opvang, zorg, welzijn, sport of cultuur. Probeer al die
uiteenlopende wensen maar eens te vertalen in een aansprekend,
energiezuinig gebouw met toekomstwaarde en een gezond binnenklimaat waarin elk type gebruiker zich thuis voelt.
Gelukkig lukt het ons steeds weer. Dankzij een perfect samenspel
met alle betrokkenen. En ons vermogen om ons in te leven in ieders
belangen. Zullen we afspreken? Bel 024 649 2811.

•
•
•
•
•
•
•
•

Buiten -en Binnen kozijnen
Buiten- en Binnen deuren
Ramen
Stelkozijnen
HSB elementen
Isolerende beglazing
Brandwerende beglazing
Totaal gevel concepten

De Brug levert en monteert voor verschillende afnemers:
• Bouw en aannemers bedrijven
• Renovatie bedrijven
• Vastgoedbeheerders

Ekkersrijt 2013 - 2015 | 5692 BB Son en Breugel
+31 499 - 47 48 64 | info@debrug.eu

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland heeft Van den Pol Elektrotechniek de elektrotechnische installaties verzorgd voor de Luc Stevensschool voor speciaal basisonderwijs. Het elektrotechnisch installatiewerk vergde gedetailleerde voorbereiding vanwege het ontbreken van systeemplafonds in de
gangen. Op basis van het programma van eisen zijn vooraf stortingstekeningen gemaakt, waarin
exact was aangegeven waar mantelbuizen voor de verschillende installaties in de betonvloeren
moesten worden ingegoten. Dat gold niet alleen voor de bekabeling van de elektrotechnische
installaties, maar ook voor die van de inbraak-, brand- en ontruimingsinstallaties, het datanetwerk
en de aan de telefooncentrale gekoppelde intercom. Van den Pol verzorgde ook de verlichting, inclusief bewegingsensoren en de data- en elektriciteitsaansluitingen voor de digiborden in de klaslokalen. Voor de bouwvakvakantie 2013 is de eerste fase van het project afgerond. De oplevering
staat gepland voor eind 2013, zodat de kinderen van de Luc Stevensschool na de kerstvakantie van
hun nieuwe onderkomen gebruik kunnen gaan maken.

Bouwinfo
Opdrachtgever	
Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht
Ontwerp	
Mecanoo architecten, Delft
Uitvoering	
Ontwikkel- en bouwpartner GiesbersWijchen, Wijchen
E-installaties	
Van de Pol Elektrotechniek, Montfoort
W-Installaties	
Installatiebedrijf F.H. Bosmans, Oss
Cv MV Installaties	 Roelofs en van Brakel Installatietechniek, Renkum
Bouwkosten	
circa € 1.8 miljoen
Bouwperiode	
mei 2013 – eind 2013

www.debrug.eu
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De speelzaal van de Luc Stevensschool
kan straks óók spelen met ruimte
BREEDVELD is als partner in mobiele wandsystemen betrokken bij de ontwikkeling van een speelzaal in de nieuwe Luc Stevensschool.
Flexibele ruimteverdeling is de primaire doelstelling. Doordat BREEDVELD vaak al vroeg bij de bouwplannen van schoolvastgoed wordt
betrokken, adviseren we oplossingen die de onderwijskwaliteit nog eens extra ten goede komen.
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Dat resulteert vaak in ruimteverdeling-plus. Met
wanden die dankzij hun uitvoering of afwerking
niet alleen meerwaarde bieden voor onderwijs,
maar ook voor multifunctioneel gebruik. Denk
aan toepassingen met loopdeuren. Of aan wanden die zijn voorzien van glaspanelen waarmee
meer openheid en transparantie ontstaat. Maar
ook afwerkingen met fotoprints, whiteboard of
antibacteriële bescherming zijn mogelijk. Doordat
onderwijsvastgoed steeds vaker wordt gecombineerd met andere publieke functies, zoals gemeentelijke ontmoetingsruimtes, kinderopvang of
zorgfaciliteiten wordt de juiste flexibele indeling
steeds belangrijker.
De mobiele afscheiding in de Luc Stevensschool
betreft een Conference paneelwand. De wand
bestaat uit vijf verplaatsbare panelen en een telescooppaneel. De echte kwaliteit zit in de details,
zoals degelijke interne mechanieken en soepel
hang-, loop- en sluitwerk. Daarmee is de school
verzekerd van langdurig en frequent gebruiksgemak. Sterke profielen, extra stevig magneetband
en degelijke afdichtingsrubbers zorgen voor nog
meer gebruikscomfort.
De wanden zijn afgewerkt met een standaard witte kunststof beplating, maar de afhangconstructie
met geluidsschot is dankzij de degelijke houten
constructie uniek. Het resultaat is dat de constructie veel minder trillingen doorlaat en zeer stabiel
is. Een deel van de constructie wordt door GiesbersWijchen verzorgd, omdat de bovenconstructie
doorloopt in de plafondbouw. Mecanoo Architec-

ten, die een uitstekende naam heeft op het gebied van onderwijsvastgoed, is de ontwerper van
het geheel. Naast paneelwanden produceert en
levert BREEDVELD ook vouwwanden, glaswanden
en schuifwanden.
Kijk voor meer informatie op www.breedveld.com.
U treft er uitgebreide foto-impressies, productfilms
en technische informatie. Bel dan 0487- 542888.
Of mail info@breedveld.com ❚

Vergelijkbare wanden op een andere locatie dan de Luc Stevensschool

Zichtbare en onzichtbare perfectie vormt de doorslaggevende succesfactor achter onze mobiele
paneelwanden. Zichtbaar zijn de precieze passingen,
de fraaie detailleringen en de mooie afwerkingen.
Maar de niet zichtbare technieken vormen eigenlijk
het échte succes achter onze wanden. Zoals sterke en
oerdegelijke mechanieken. En het beproefde hang-,

Kozijnen

Vliesgevels

Ramen

Serres

Deuren

Veranda’s

loop- en sluitwerk. Gericht op langdurig en veelvuldig
gebruik. Kijk ter inspiratie op www.breedveld.com
Of bel voor advies of een afspraak 0487-542888.

Matjeskolk 16 7037 DZ Beek
Postbus 12 7037 ZG Beek

T 0316 - 53 23 20
F 0316 - 53 22 60

info@gevel-design-beek.nl
www.gevel-design-beek.nl
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