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frisse scholenbesluit

Kenmerkend voor de
school is de ronde,
gesegmenteerde vorm.
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Het gebouw voldoet aan de eisen
vanuit het Besluit Frisse Scholen,
waardoor het een frisse en fijne
omgeving is om in te verblijven.

Aan het klimaat op scholen wordt veel aandacht besteed. De voorwaarden zijn opgenomen in het Besluit Frisse
scholen. Voor Van Zanten Bouw BV uit Vlaardingen geen probleem. De Sterrekijker in Dordrecht is niet de eerste
school die zij als hoofdaannemer tot stand brengen.
De nieuwbouw van De Sterrekijker in
Dordrecht is een rond gebouw. “Die
ronde, gesegmenteerde vorm vraagt in
bijna elke stap van de bouw de nodige
aandacht voor de maatvoering”, vertelt
Joost Kalis, projectleider bij Van Zanten
Bouw. “Het metselwerk moet maatvoering-technisch heel strak uitgevoerd
worden, evenals de houtskeletelementen. De aansluiting van bouwtechnische onderdelen, zoals de vloer, is
toch net anders dan bij rechte muren.”

Coronavirus
“De bouw heeft exact een jaar geduurd.
In april 2019 startten we met heien. Dat
deden we met boorpalen om het, ook
voor omwonenden, zoveel mogelijk
trillingvrij te kunnen uitvoeren.
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Op 1 april jl. hebben we het gebouw
opgeleverd. De bedoeling was om de
school na de meivakantie in gebruik te
nemen. We wisten toen natuurlijk nog
niets van het coronavirus.

‘Duidelijk communiceren
is in elk bouwproject
belangrijk’
De Sterrekijker is een basisschool met
een begane grond en een verdieping. We
hebben meerderelokalen gebouwd voor
de onder- en bovenbouw, een
speellokaal, werk- en spreekruimtes en
een teamkamer.”

Besluit Frisse Scholen
“Het Besluit Frisse scholen bevat een
programma van eisen dat vooral
betrekking heeft op licht, ventilatie en
geluid, zodat de school de hele dag een
frisse en fijne omgeving blijft. Daarom
heeft elk lokaal een thermostaat
waarmee ook het Co2-gehalte in de
ruimte gemeten wordt. Wanneer dit te
hoog wordt, treedt automatisch de
ventilatie in werking. De Sterrekijker is
een gasloos gebouw. Duurzaamheid was
een van de belangrijkste aandachtspunten in het plan van eisen. Het
gebouw wordt verwarmd met warmtepompen en er liggen ongeveer 150
zonnepanelen op het dak.”

Constructievloer in
de vorm van een
zaagblad
“Dit model vloer kom je niet zo vaak tegen”, vertelt
Harry Brouw van Bouw- en aannemingsbedrijf

Brouw en de Bode BV uit Krimpen aan de IJssel. Hij
vertelt over De Sterrekijker in Dordrecht, waarvoor
zij de fundering en de constructieve betonvloeren
hebben gemaakt.

“Van bovenaf gezien heeft de vloer het model van
een zaagblad. Dat vraagt timmermanschap, want
alles moet met houtbekistingen op maat worden
gemaakt. Wij doen dat graag. Ons bedrijf is wat

kleiner en we vinden het leuk om wat exclusievere
modellen te maken”.

100% voor de klus en kwaliteit

“In opdracht van Van Zanten Bouw BV hebben wij
al meer constructievloeren gelegd en ook al vaker

voor scholen. Of we nu klein civiel werk doen, in de
utiliteitsbouw of aan bedrijfshallen en

kantoorpanden werken, we zetten ons 100% in
voor de klus. Kwaliteit staat altijd voorop.”

Entree van het gebouw.
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Constructieve samenwerking

UNITBOUW B.V.

“Het “Stichting H3O is de opdrachtgever van deze
nieuwbouw waarvan wij de aanbesteding wonnen. Vanaf
het allereerste begin was er een constructieve
samenwerking met de opdrachtgever en de partners. In de
opdracht zat bijvoorbeeld niet het buitenterrein. Het bleek
voor de stichting lastig hiervoor een geschikte partner te
vinden. Wij zijn vervolgens in gesprek gegaan over de
ontwikkeling van het terrein, wat de wensen waren.

WERKENDAM

UW PARTNER IN
HSB ELEMENTEN
www.keizerunitbouw.nl

Vierlinghstraat 14 | 4251 LC Werkendam | Tel. 0183-504955

‘Duidelijk communiceren
is in elk bouwproject
belangrijk’
Uiteindelijk konden we binnen het budget een oplossing
aanbieden voor een mooi terrein waar iedereen tevreden
mee is. Duidelijk communiceren is in elk bouwproject
belangrijk. Als je maar weet wat iedereen wenst, dan lukt
het om samen tot een goed resultaat te komen. De
totale uitwerking van de school, hetgeen de architect heeft
bedacht, hoe het in het gebouw zelf is gerealiseerd en op
elkaar is afgestemd; het is mooi geworden.”

Duurzaam en
gasloos

Houtskeletbouw voor een rond gebouw
De ronde vorm van IKC de Sterrekijker in Dordrecht werd opgebouwd met de houtskeletbouwelementen van Keizer
Unitbouw BV uit Werkendam. Keizer Unitbouw BV leverde de houtskeletbouwelementen aan hoofdaannemer Van
Zanten Bouw BV.

“De elementen zijn gebruikt voor de nieuwbouw, die op de bestaande bouw aansluit”, vertelt Jaap de Keizer. “De
bestaande bouw werd intussen ook verbouwd. In het voortraject hebben we de plannen op bepaalde punten
kunnen

optimaliseren. Dat was nodig, omdat we leverden in een natte winterperiode en omdat de vloer pas aangestort kon
worden als de gevels er stonden. Daarom adviseerden we de binnenbeplating uit te voeren in underlayment. Dit

stond niet in het oorspronkelijke voorstel, maar underlayment is beter waterbestendig. Op ons advies is het zo ook
uitgevoerd.”

Semi permanente units

Keizer Unitbouw BV levert en bouwt semipermanente units voor onder meer woningbouw, onderwijs en recreatie.
Daarnaast levert het bedrijf houtskeletbouwelementen, zoals voor IKC de Sterrekijker.
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MACHINE- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF
REPARATIE - ONDERHOUD - HANDEL
DE HOFSTEDE 61A
4033 BV LIENDEN

TEL. 0488-482656 | WWW.VERCONELST.NL

De Steiger 73 | 1351 AE Almere | Tel: (0)36 53 59 333 | info@borgh.nl | www.borgh.com

Ook het buitenterrein is flink
onder handen genomen.
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Graphorn Groen- en Infraprojekten BV
Mandenmakerstraat 20
2984 AS RIDDERKERK
078-6772522
www.graphorn.nl

Buiten zijn o.a. speel- en
parkeervoorzieningen
aangebracht.’
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De kracht van echt samenwerken
Oorspronkelijk zou Graphorn Groen & Infra BV uit Ridderkerk alleen het grond- en rioolwerk verzorgen voor de
nieuwe aanbouw van De Sterrekijker. Gaandeweg bleek Graphorn ook de juiste partner voor de aanleg van de
terreininrichting.

“De architect legde de basiseisen bij ons neer en in overleg hebben wij het uiteindelijke project vormgegeven”,

vertelt Addy Boer, directeur bij Graphorn. “De ronde vorm van het gebouw maakte de aanleg wel spannend. Op

het schoolterrein moesten behalve speelvoorzieningen ook parkeervoorzieningen voor de medewerkers komen.
Hekwerken, straatwerk, begroeiingen; bij alles houd je rekening met de vorm van het gebouw. Voor de

omwonenden kwam er een hoog hederascherm. In totaal hebben we zo’n 1.500 m2 verharding, 75 m2 kunstgras en

150 meter hekwerk aangelegd. Daarnaast ook nog kindvriendelijk hekwerk en 86 fietsbeugels en in overleg met het
schoolbestuur alle speeltoestellen.”
Gelijkwaardigheid

“Fijn aan dit project was de samenwerking. Architect, de directeur van de school, Van Zanten Bouw en wijzelf zaten
er gelijkwaardig in met respect voor ieders kennis en kunde. Ook de gemeente was betrokken, deze gaf ons nadien

de opdracht om ook de kiss & ride-zone aan te leggen. Met Van Zanten Bouw BV werkten wij eerder op deze manier
aan het Rembrandtkwartier in Rijswijk. Dan merk je de kracht van echt samenwerken.”

Fijn aan dit project was
de samenwerking.
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Er liggen ongeveer 150
zonnepanelen op het dak
van de school.

Opdrachtgever
Stichting H3O, Dordrecht
Bouwdirectie
Nul25, Utrecht
Architect
Frencken Scholl Architecten, Maastricht
Bouwadviesburo
ZRi, Den Haag
Klictet, Waalwijk
Hoofdaannemer
Van Zanten Bouw, Vlaardingen
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Betonbouw
Brouw & de Bode B.V., Krimpen aan den
IJssel

E-installaties
A&B Electrotechniek Zuid-Beijerland,
Zuid-Beijerland

Staalconstructie
Vercon Elst BV, Lienden

Commissioning
IMI Aero-Dynamiek, Nijkerk

Houtskeletbouw
Keizer Unitbouw BV, Werkendam

Bouwprogramma
Nieuwbouw basisschool

Grond, rioolwerk, bestrating en
groenaanleg
Graphorn Groen & Infra, Ridderkerk

Bouwperiode
April 2019 - april 2020
Bruto vloeroppervlakte
2.500 m2

Doormeten voor de oplevering
IMI Aero-Dynamiek BV is een onafhankelijk dienstverlener voor commissioning en eindprestatie-borging. Bij De

Sterrekijker in Dordrecht hebben zij in opdracht van Van Zanten Bouw BV luchtdichtheid-, geluid- en thermografisch onderzoek uitgevoerd.

Peter van Halteren, Teamleider Sales & Marketing bij IMI Aero-Dynamiek: “Bij een bouw worden vooraf waarden

vastgesteld die het pand bij oplevering moet hebben. Wij controleerden de luchtdichtheid en thermische lekkage

van de gebouwschil. Daarnaast hebben wij ook het contactgeluid tussen de verschillende verdiepingen en lokalen
beoordeeld. Dat Van Zanten Bouw dit laat uitvoeren, getuigt van een serieuze aanpak. Je toont immers aan dat je
de eisen uit het Frisse Scholenbeleid, je opdrachtgever en jezelf serieus neemt”.
Verbeterpunten

“Uit het onderzoek kwamen wat verbeterpunten naar voren, wat heel gewoon is. Wij adviseren ook hoe deze op te
lossen. Veel oplossingen zijn prima te doen en daar leer je als aannemer van voor het volgende gebouw. Wij zien

dat meer en meer aannemers deze onderzoeken laten uitvoeren; niet alleen omdat het geëist wordt, maar vooral

om er zelf van te leren en zich zo te onderscheiden als de beste bouwer. IMI Aero-Dynamiek onderscheidt zich door
de breedte van de dienstverlening, ervaren technici en flexibele instelling.”

Zicht op uw bouwkundige prestaties!

Luchtdichtheid op elke
schaal mogelijk!

Waterdichtheid van
gevel en kozijnen.

Zicht op alle
bouwkundige
aandachtspunten.

Geluidsmetingen in en
rondom de
bouwkundige schil.

IMI Aero-Dynamiek BV | Havenstraat 9 | 3860 AD Nijkerk
Postbus 173 | Tel: (0) 33 245 90 64
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