Schoolgebouw Wolfert Lansing • Bergschenhoek

Architect cepezed koos
bewust voor dit modulaire
systeem met herbruikbare
betonelementen.
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Schoolgebouw Wolfert Lansing • Bergschenhoek
Het casco met betonstabiliteitsstructuur
is in drie weken geplaatst.

Wolfert Lansing is één van de duurzaamste scholen
Het is niet het eerste schoolgebouw voor
Van Zanten Bouw maar wel het duurzaamste.
Projectleider Joost Kalis is verantwoordelijk
voor de kavel van het bouwkundige deel van de
nieuwbouw van Wolfert Lansing. “De bouwdirectie
verdeelde het werk in drieën, W-installaties en
Elektra zijn apart aanbesteed. Bij scholen begin ik
bijna altijd met een bezuinigingsronde.”
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Het budget is vaak niet toereikend voor
het gewenste eindbeeld. Het traject van
een nieuwe school doorloopt vele jaren
van wensen, besluiten, ontwerpen van
architect en constructeur en de
uiteindelijke aanbesteding. “Budgetten
van vijf jaar terug krijgen geen
opwaardering”, gaat Kalis verder. “Ik
begeleidde dan ook de noodzakelijke
besparingsronde. Alternatieven, zonder
in te boeten aan kwaliteit. Dat was de
doelstelling.”

zijn verwerkt, staat het op locatie snel
in elkaar. Nadat heipalen, fundering en
begane grondvloeren waren geplaatst,
kwam de montageploeg in beeld. Met
slanke prefab betonkolommen van 20x20
cm en grote vloerplaten van ook slechts
20 cm dikte. Na het afstorten van de
vloer voor stabiliteit werd doorgestapeld
tot de dakverdieping. Het systeem is niet
veel goedkoper, de snellere bouwtijd
zorgt wel voor een aanzienlijke
besparing.“

Modulair systeem

Duurzaamheid en WKO

“Het casco met betonstabiliteitsstructuur is in slechts drie weken
geplaatst. Doordat de stalen
bevestigingselementen in het modulaire
betonsysteem van CD20-bouwsystemen

Wolfert Lansing is een van de
duurzaamste scholen, ondanks het
gebruik van beton. Architect cepezed
koos bewust voor dit modulaire systeem
met herbruikbare betonelementen,

gesteund door de duurzame insteek van
Gemeente Lansingerland. “Naast WKO
installaties en specifiek gebruik van
elektra, ledverlichting en luchtbehandelingskasten ligt straks
natuurlijk ook het dak vol zonnepanelen.
We proberen grote stappen te maken.”
De weervaste cortenstalen borstwering
versterkt na verloop van tijd het industriële karakter van het pand. Vervanging
door kostenvriendelijke aluminiumplaten gespoten in roestkleur was geen
optie. De bruine verkleuring door het
natuurlijke proces van oxideren geeft de
gewenste levendigheid. Elke gevel krijgt
door verschillende weersinvloeden een
ander uiterlijk. Zo vangt de noordgevel
uiteraard minder zon en gaat anders
corroderen dan de zuidgevel.

De weervaste cortenstalen
borstwering versterkt na verloop
van tijd het industriële karakter
van het pand.
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De tribunetrap in het atrium
vormt tevens een ontmoetingsplek
waar leerlingen kunnen uitrusten.
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Atrium met podiumtrap
De brandscheiding op elke verdieping
bestaat uit glaspuien die een
indrukwekkende blik bieden op het
atrium. Zes grote lichtstraten In het dak
brengen daglicht naar binnen. In het
atrium staat een imposante podiumtrap.
“De staalconstructie wordt afgetimmerd.
We brengen houten balklagen aan die
we bekleden en afwerken met hout en

marmoleum. Deze tribunetrap voert naar
de verdiepingen maar vormt tevens een
ontmoetingsplek waar leerlingen
kunnen uitrusten.”

Bouwkundige planning op schema
Begin december staat de oplevering van
het pand gepland. Inhuizing in de
kerstvakantie en start onderwijs in
januari. Bouwkundig gaat dat prima

lukken. De proefopstelling van Van
Zanten Bouw in de mock-up ruimte met
sauswerk, vensterbanken en kabelgoten
is al volledig goedgekeurd. Het blijft wel
altijd spannend of ook de nutsbedrijven
op tijd stroom en water leveren. We
zetten natuurlijk liever geen
noodaggregaten neer om onze
installaties te kunnen aansluiten en
testen.”

Zes grote lichtstraten in het dak
brengen daglicht naar binnen.

‘Het casco met betonstabiliteitsstructuur is in slechts drie weken
geplaatst’
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Nijkerk
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Cepezed, Delft
Constructeur
IMd raadgevende ingenieurs,
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Bouwprogramma
Duurzaam schoolgebouw voor vmbomavo-havo Wolfert Lansing
Bouwperiode
Oktober 2019 – december 2020
Bruto vloeroppervlakte
Circa 5.400 m2
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