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Eerste school met 0-op- 

De Andreasschool in Voorhout biedt een combinatie van onderwijs en 

opvang. Eind maart van dit jaar is een begin gemaakt met nieuwbouw. 

Medio december zal het nieuwe pand worden opgeleverd. Het ont-

werp van het gebouw en de installaties is zodanig dat de school geen 

energiekosten meer hoeft te betalen. Hiermee is de Andreasschool 

straks de eerste school in Nederland met ‘0-op-de-meter’. Bovendien 

zal het gebouw voldoen aan het frisse scholen concept, klasse B.

De nieuwbouw van de Andreasschool 
wordt gerealiseerd op de bestaande 
locatie en binnen de contouren van het 
stedenbouwkundige plan. Het school-
gebouw bestaat uit 2 bouwlagen, met 
een totale oppervlakte van 1560 m2. 
Op de begane grond (oppervlakte 1030 
m2) is een kinderdagverblijf gesitueerd, 
evenals voor- en naschoolse opvang, 
vier schoollokalen, een speellokaal en 
de aula. Ook zijn er ruimten voor neven-
functies, zoals een teamkamer en het 
directiekantoor. De verdieping, met een 
oppervlakte van 400 m2, biedt plaats 
aan nog eens 4 leslokalen. Op het dak 
staat een groentenkas met techniek. De 

warmte van de kas wordt hergebruikt.
Door de schil optimale thermische 
eigenschappen te geven, wordt het 
gebouwgebonden energiegebruik 
teruggedrongen. Voorts voorziet het 
concept erin dat de resterende energie-
vraag volledig op duurzame wijze wordt 
ingevuld, dus zonder gebruik te maken 
van fossiele brandstoffen. 

Verwarming
De opwekking van warmte voor de 
school wordt gerealiseerd met behulp 
van twee warmtepompen met gesloten 
bronsysteem. Het bronsysteem bestaat 
uit 15 verticale buizen, die elk tot een 
diepte reiken van circa 150 meter. Als 
koudemiddel wordt een mengsel van 

water en antivries toegepast. De uit de 
bodem gewonnen warmte wordt door 
de warmtepompen verhoogd naar een 
temperatuur van maximaal 45 °C en 
gebruikt voor de vloerverwarming. De 
LTV-vloerverwarming wordt modulair 
gelegd. Hierdoor kan de juiste hoeveel-
heid warmte naar de juiste plek worden 
gebracht. Met als resultaat een opti-
maal klimaat in de individuele ruimten.
Door het onttrekken van warmte aan 
de bron koelt de bodem af. De koude 
wordt in de bodem opgeslagen en ’s 
zomers gebruikt om de lokalen te koe-
len. De warmte die tijdens het koelen 
uit de ruimten wordt onttrokken, wordt 
in de bodem opgeslagen en in de 
winter benut. Energiezuinige circulatie-
pompen zorgen voor het transport van 
de warmte in het gebouw, waarbij de 
hoeveelheid cv-water is afgestemd op 
het gebruik.

Ventilatie
Inmiddels is algemeen bekend dat een 
goede luchtkwaliteit een gunstig effect 
heeft op de leerprestaties. Een goede 
luchtkwaliteit wordt mede verkregen 
door goed te ventileren. Het ventileren 
is een continu proces en het verwar-
men van de lucht kost een aanzienlijke 
hoeveelheid energie. In het ontwerp 
worden met behulp van in de kas 
aanwezige energie, het benutten van 
thermische energie uit de bodem en 
warmteteruggwinning vanuit het ge-
bouw, rendementen behaald van 100%. 
Dit betekent dat de ventilatielucht niet 
extra hoeft te worden verwarmd. Een 
bijkomend voordeel is dat in de zomer 
de ventilatielucht ook in bepaalde mate 
gekoeld wordt, waardoor oververhitting 
in de lokalen afneemt.
De ventilatie is vraaggestuurd. In elk 
lokaal wordt op basis van de gemeten 
CO2-concentratie de hoeveelheid venti-

de- meter

Twee warmtepompen met gesloten bronsys-

teem zorgen voor de verwarming en koeling.

De vloerverwarming (MB-buis) is modulair ge-

legd, in plaats van in het traditionele slakken-

huis-patroon.
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latielucht bepaald. Hierdoor wordt niet 
alleen de energievraag beperkt, maar 
ook nog eens de luchtkwaliteit geopti-
maliseerd. Met de keuze van de juiste 
ventilatoren en een goede dimensione-
ring van het kanalensysteem is er een 
laag drukverlies. Hierdoor wordt minder 
energie gebruikt. 

Verlichting
Net als goede ventilatie werkt ook een 
goede verlichting mee aan het verho-
gen van de leerprestaties. De verlich-
ting aan de raamzijde wordt voorzien 
van zogenoemde daglichtregeling, 
waardoor bij voldoende zonlicht de 
hoeveelheid kunstlicht en dus ook het 
energiegebruik gereduceerd wordt. 
Tevens wordt de verlichting aan- en uit-
gestuurd door bewegingsmelders in de 
ruimten, zodat er geen energie verloren 
gaat aan overbodige verlichtingsuren. 
Als aanvulling op de reeds getroffen 
maatregelen zal de school worden 
voorzien van 100% LED-verlichting, de 
laatste versie LED’s zorgt voor een nog 
lager verbruik.
Uit eerder onderzoek kwam naar voren 
dat digiborden met een beamer, in 
de lokalen veel energie gebruiken. De 
school heeft daarom gekozen voor digi-
borden met een laag energiegebruik en 
zonder beamer.

Theoretisch energiegebruik
Op basis van het installatieconcept is 
het theoretisch energiegebruik van de 
school bepaald. Het totale energiege-
bruik is becijferd op 60.000 kWh per 
jaar, en is onderverdeeld in verlichting, 
wandcontactdozen (WCD) voor alge-
meen gebruik, digiborden en com-
puters in de lokalen, ventilatie, warm-
teopwekking en overige apparatuur 
ten behoeve van de werktuigkundige 
installaties.
Opgemerkt kan worden dat veruit het 
grootste deel van het totale energiege-
bruik toe te schrijven is aan het ventile-
ren van de lokalen en, in mindere mate, 
aan de verwarming van het schoolge-
bouw. Door het lage energiegebruik 
van de school ontstond, in samenspraak 

met de opdrachtgever, het idee om te 
onderzoeken in hoeverre het ener-
giegebruik nog verder zou kunnen 
worden teruggedrongen. Tevens werd 
gekeken hoe de resterende energie-
vraag duurzaam kon worden ingevuld. 
Besloten werd gebruik te maken van 
zonne-energie. In samenwerking met 
alle partijen zijn op de schuine daken, 
die een kleine hellingshoek hebben, 
268 PV-panelen gelegd, met elk een 

opbrengst van 270 Wp. Het complete 
systeem levert jaarlijks 60.000 kWh. 
Hierdoor is de energieopbrengst even 
groot als de energiebehoefte van de 
school. Om de duurzaamheid van de 
school op een aansprekende manier 
onder de aandacht te brengen van de 
schoolgaande kinderen, zullen de ener-
gieopwekking en het energiegebruik in 
de school zichtbaar worden gemaakt op 
een scherm •
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