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inhoud

Buitenschoolse kinderopvang, magazijn en 
omgevingsaanleg voor de gemeente Zwijndrecht

OO 30 03 , maart 2016

De grote uitdaging van deze opgave is schaal. Kleine en wat minder kleine kinderen 
moeten hun plek vinden onder hetzelfde dak als grote mensen en nog veel grotere 
machines. Precies dat soort dak hebben we voor jullie gemaakt.

We maken een gebouw dat 
meegroeit met het programma.
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duidelijke 
programmatische 
zones met een 
zinvolle overlap

één groot dak 
verbindt alle 
gebruikers

De vergaderinfrastructuur en de BKO 

sluiten ruimtelijk op elkaar aan. Hier is er 

plek voor zinvol dubbel gebruik. De loods 

en de BKO geven we een zichtrelatie door 

het gebruik van binnenramen.
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het dak klimt mee omhoog met de schaal 

van de gebruikers. Het dak begint laag, 

bij de ingang van de BKO, en klimt 

omhoog naar de loods toe.
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karaktervolle 
buitenruimtes 
definiëren het 
landschap

Het bouwvolume definieert heldere 

buitenruimtes met een duidelijk karakter.

Zo vermijden we hekwerk en lelijke 

afsluitingen. Het gebouw volgt langs 

de westkant de landschappelijke rand. 

Aan de zuidzijde definieert het de 

parking. De omsloten speeltuin van de 

kinderen ligt mooi gevat in het gebouw. 

Aan de oostzijde is er de opslag voor de 

gemeentediensten.

heldere circulatie

Door de buitenruimtes helder te 

organiseren, ontstaat ook een 

vanzelfsprekende circulatie.

Langs de westzijde domineert het zacht 

verkeer, met genot van het landschap. 

Langs de oostzijde is er ruimte voor 

gemotoriseerd verkeer. De parking 

verbindt deze twee ruimtes.

De parking van de school en de parking 

voor de gemeentediensten zijn beiden 

bereikbaar vanaf de inrit aan de 

Laarstraat en kunnen beiden afgesloten 

worden. 

Leveringen en afvalverwijdering van de 

buitenschoolse kinderopvang gebeurt ook 

via de toegangsweg naar het magazijn. 

Een poortje kan toegang geven tot de tuin.
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een golvende tussenfiguur organiseert het 
hart van het bouwblok

Twee zachte verbindingsassen tussen belangrijke delen in de gemeente maken het hart 

van ons bouwblok toegankelijk. Enerzijds is er de toekomstige oost-westverbinding 

tussen de drukke Statiestraat en de Constant van Goeystraat. Anderzijds de noord-

zuid verbinding tussen de Laarstraat (stationsomgeving) en Jan Baptist Tassynsstraat. 

Deze schakelt de site van basisschool ‘Het Laar’ met ‘De Krinkel’ in de Schoolstraat. 

Deze nieuwe verbindingen creeëren een interessant alternatief voor fietsers en 

voetgangers.

Het grote dak organiseert de binnenzijde van dit bouwblok. Deze vorm is de uitgemeten 

tussenfiguur die zich voegt tussen loods, school en randbebouwing.

Het grote dak vormt tegelijkertijd de rand en het decor van het landschap.

De vouwlijn van het dak geeft het landschap haar identiteit. Het zorgt voor een 

beeldbepalend en landelijk gevoel dat perfect past op deze plek in het binnengebied. 

De vouwlijn ligt mooi in het perspectief van de wie vanaf de straat het bouwblok 

binnenloopt, maar net zo goed voor wie via de beek het gebouw benadert.
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we maken een duurzame draagstructuur die 
door volgende generaties telkens weer anders 
kan worden ingevuld

een flexibele houten structuur

Het hele gebouw maken we van hout. Duurzaam hout is het bouwmateriaal met 

de beste milieuclassificatie. Grote dwarse portieken schragen het golvende dak. De 

diagonalen zorgen voor laterale stabiliteit en brengen levendige momenten in de 

interieurs van de loods en de kinderopvang. Zo wordt de structuur een spelelement 

met een spannende aanwezigheid voor de kinderen.

In de langse zin neemt het skelet van de buitenwanden die taak op en worden daartoe 

de staanders en regels met verstijvende platen bekleed. De grote, redelijk vlakke, 

dakoverspanningen worden verwezenlijkt met in de handel verkrijgbare ribbenplaten 

in LVL. Met deze doorgedreven toepassing van geprefabriceerde houten kolommen, 

balken en dakplaten kunnen we aanzienlijk insnoeren op de uitvoeringstermijn. 

Daarmee helpen we de ambitieuze timing waar te maken.

Zone magazijn

Afbeeldingen pg. 9 van boven naar onder: 

Zone buitenschoolse kinderopvang

Zone vergaderinfrastructuur

Door de loods en de kinderopvang van dezelfde structuur te voorzien, maken we een 

duurzame draagstructuur. Zo kunnen nieuwe programma’s, uitbreidingen of interne 

verschuivingen met lichte bouwelementen worden uitgevoerd, zonder aan de structuur 

van het gebouw te moeten raken.
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een vrij in te vullen plattegrond
Door de kolommenstructuur ontstaat een enorme vrijheid in de plattegrond. 

Lichte invulwanden, maar ook kasten en schuifwanden kunnen worden 

gebruikt om de ruimte te verdelen.

De vergaderinfrastructuur sluit aan op de parking. Dat is handig naar gebruik. 

‘s Avonds hoeft niet het hele terrein te worden verlicht, en hoef je niet in 

het donker op zoek naar een of ander vergaderlokaal. Ook Kind en Gezin zit 

strategisch op de hoek en maakt zo connectie met de parking en het park. 

Op een verhoogd terras zit de toegang tot de opvang. Een brede inkom maakt 

plaats voor buggy’s en wachtende ouders.

Een lange diagonaal creëert een spannend doorzicht doorheen de verschillende 

opvangruimtes. Lage gangzones wisselen af met hoge ruimtes onder het dak.

Elke leefruimte heeft een heel eigen karakter door de schaal en de oriëntatie 

van de ruimte. 

De eerste leefruimte op de diagonaal laat toe om dwars door het gebouw te 

kijken, met rechts de binnentuin en rechts het landschap. Een podium biedt hier 

plaats voor spelaanleiding.

Om de hoek ligt een kleinere leefruimte met de time-out.

Langs de derde leefruimte ligt er een cluster met sanitair en personeelsruimte. 

Daarachter ligt de grote, vierde leefruimte waar alle kinderen samen kunnen 

eten. Het is een ruimte die zich makkelijk laat omtoveren tot een grote speelplek.

Aan de vijfde leefruimte sluit ook de keuken aan. Zo kan de keuken gebruikt 

worden voor kookactiviteiten met kinderen, of kunnen hier kleinere groepjes 

eten.

Elke leefruimte heeft toegang tot de grote binnentuin, waar een overstekend 

dak de overgang maakt tussen binnenruimte en buitenruimte.
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01 hoofdingang

02 onthaal en vestiaire      45,1 m2

03 poetsberging en wasplaats 

04 (L1) expressieruimte      87,3 m2

05 time-out      12,7 m2

06 (L2) huiswerkruimte     56,0 m2 

07 sanitair grote kinderen en MIVA-toilet   

08 sanitair kleine kinderen     

09 lockers personeel

10 bureau- en overlegruimte personeel    27,4 m2

11 (L3) lego- en poppenkamer    54,3 m2 

12 (L4) grote leefruimte     123,2 m2

13 (L5) crearuimte     52,0 m2

14 mezzanine      45,6 m2

15 bergruimte

16 warme keuken

17 koude keuken

18 keukenberging

19 afvalberging

20 dienstingang

21 EHBO met douche     

22 sanitair personeel en MIVA-toilet

23 poetsberging

24 tellerlokaal

25 doktersruimte kind en gezin    22,4 m2

26 verpleegsterruimte kind en gezin    22,2 m2 

27 vergaderruimte    25 personen 46,6 m2

28 vergaderruimte   25 personen 42,8 m2

29 vergaderruimte   35 personen 65,4 m2

30 bergruimte

31 magazijn 1 (verwarmd)    225,0 m2

32 magazijn 2 (onverwarmd)    225,0 m2

33 magazijn 3 (onverwarmd)    225,0 m2



een golvend dak maakt de overgang 
van klein naar groot

korte snede B  

korte snede C  
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De verschillende identiteit van de leefruimtes wordt versterkt door het golvende dak. 

Bovenop de lage zones is er ruimte voor een mezzanine, maar ook voor de technieken. 

De wanden van de interieurs worden bekleed met hout. De buitenwanden bekleden we 

binnenin met mdf, bovenop een lambrisering van gebeitst multiplex. De invulwanden 

bekleden we met wit gebeitst multiplex. Uit hetzelfde materiaal worden ook 

kastenwanden gemaakt. Kleuraccenten geven het geheel een nog levendiger uiterlijk. 

De plafonds dienen om de akoestiek te reguleren en zijn uit een licht, absorberende 

materiaal. Daklichten met kleurige dagkanten lichten de interieurs bij.



langse snede 1/200

korte snede D

korte snede E
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we maken levendige, huiselijke interieurs vol 
verrassingen

Zicht op de grote eetruimte, met achterin de trap naar de mezzanine. Onder de trap is 

er een leuke alkoof. In de achtergrond de vijfde leefruimte. Een hoog raam bovenaan 

de trap geeft een blik in de achterliggende loods.

Door overvloedig hout toe te passen ontstaan hele warme, tactiele interieurs. Elke 

leefruimte krijgt een hoge wandkast met daarin voorzieningen en veel berging. Nissen, 

deuren en dakopeningen worden met accentkleuren geschilderd, wat resulteert in 

frivole en verrassende interieurs.
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Zicht op de derde leefruimte.:

De lange diagonale zichtas bindt de verschillende ruimtes visueel aan elkaar, zonder 

de intimiteit te doorbreken. De hoge wandkast biedt ruimte voor veel berging. 

Kleuraccenten verlevendigen de aanblik. De diepe ramen voeren we uit op bankhoogte. 

Zo worden het leuke plekken voor de kinderen om te zitten.



oost gevel

west  gevel

tuingevel kinderopvang
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Duurzame houten gevels schuilen onder een 
beschermend dak

We willen het ecologische karakter van het gebouw verder zichtbaar maken door de 

gevels te bekleden met grote panelen in thermisch gemodificeerd hout. De panelen 

verschalen in grootte, net als het gebouw. Daardoor is de gevel kleinschalig aan de 

lage kant en groots aan de hoge kant. De platen liggen zachtjes schuin en hebben 

subtiele kleurverschillen. In die gevel plaatsen we vensters wat naar buiten. Grote 

samengestelde kaders uit hout werken als etalages voor de voorbijgangers. Van binnen 

uit bieden ze de mogelijkheid in het raam te zitten, erg leuk voor de kinderen.

De buitenwanden zijn opgebouwd uit houten ribelementen waartussen cellulose 

wordt ingeblazen: een conventionele techniek voor passiefbouw houtskeletwanden. 

De prefab dakelementen vatten we gelijkaardig op.
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Gevelfragment 1/50

duurzaamheid, zowel in schil als technieken
KLIMAAT EN ENERGIE

Als ontwerpteam delen we de ambitie van de gemeente Zwijndrecht om in te zetten op 
een totaalvisie voor dit belangrijke publiek en groen gebied,  een project dat de groene 
uitstraling van de gemeente versterkt. 
Ons gebouw zal niet alleen een krachtige uitstraling hebben op architecturaal vlak, maar 
ook een voorbeeldfunctie uitdragen op het gebied van duurzaamheid.

We benaderen duurzaamheid hier integraal, vanuit het gebouwconcept en de integratie in 
de site, de toepassing van duurzame technieken en een keuze voor onderhoudsvriendelijke 
afwerking. 
Daarbij baseren we ons op de duurzaamheidsprincipes van de trias energetica:

- beperk de energievraag
- gebruik duurzame bronnen
- benut fossiele bronnen zo efficiënt mogelijk Klimaat en energie

Om tot een gebouw met een energieprestatiekentgetal E40 te komen, focussen we in de 
eerste plaats op een zeer kwalitatieve gebouwschil.
De gekozen bouwwijze in houtskeletbouw leent zich perfect tot het toepassen van 
doorgedreven isolatiediktes.
We streven daarbij de volgende U-waarden na: 

U-waarde daken: 0,10 – 0,12 W/m2K, bijvoorbeeld met 30cm houtwolisolatie 
U-waarde muren: 0,15 W/m2K, met 24cm cellulose-isolatie
U-waarde vloeren: 0,20 W/m2K

We verminderen het warmteverlies via de gevels ook door een efficiënt, maar laag 
glaspercentage en verbetering van de U-waarde van de gevelpuien.
Daarnaast wordt de zonwerendheid verhoogd middels bouwkundige zonwering in de 
vorm van een luifel rondom het ganse gebouw. Dit in combinatie met automatische 
buitenzonwering die afhankelijk van de zonbelasting wordt ingeschakeld, en strategisch 
geplaatste bomen die de directe zontoetreding in de zomer beperken.

Met deze maatregelen kunnen we hier een gebouwschil realiseren met een K-peil van 20, 
beter dus dan de gevraagde K40.
Het hoogwaardige K-peil en energieniveau wordt daarnaast gerealiseerd door een degelijke 
luchtdichtheid in de buitenschil: v50 = 1m3/hm2.
De luchtdichtheid wordt gecontroleerd en aangetoond met een blowerdoormeting: een 
eerste, screenende oriëntatieproef tijdens de werken, en een tweede meting na afwerking.

Vervolgens stellen we een klimatisatiesysteem voor op hernieuwbare energie met een 
warmtepomp. Grondonderzoek zal uitmaken welke toepassing mogelijk is: KWO (koude 
en warmte opslag, open systeem) of BEO (Boorgat Energie Opslag, gesloten systeem). De 
voorkeur gaat naar KWO wegens een hoger energetisch rendement voor een vergelijkbaar 
investeringsniveau. 

Hernieuwbare energie passen we tevens toe met een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem 
voor 10 kWh/jaar en per bruikbare m².

Dit vullen we aan met een mechanisch ventilatiesysteem met dubbele flux en 
warmterecuperatie (Het gebouw zal beschikken over ventilatievoorzieningen als vermeld 
in Bijlage X van het energiebesluit van 19 november 2010.
Om tot een schoolgebouw met E-peil 40 te komen voorzien we tot slot een zeer performante 
verlichtingsinstallatie.

Er zal gebruik gemaakt worden van duurzame en lokaal geproduceerde materialen 
en bouwelementen. Door veelvuldig hout toe te passen zal een groot aandeel van de 
bouwmaterialen nagroeibaar zijn, en een CO2-uitstoot verder reduceren. 

De structurele logica en vlotte bereikbaarheid van technieken laat toe om in de toekomst 
flexibel nieuwe programma’s en voorzieningen toe te voegen of te wijzigen.

OVERZICHT VAN HET MAATREGELENPAKKET OM TOT EEN SCHOOLGEBOUW MET E-PEIL 
40 TE KOMEN:

Gebouwschil: K-peil 20  U-waarde daken: 0,10-0,12 W/m2K
    U-waarde muren: 0,15 W/m2K
    U-waarde vloeren: 0,20 W/m2K
    Schrijnwerk: thermische     
    hoogrendementsbeglazing 
    met aluminium passiefkozijnen.
Luchtdichtheid:   V50 = 1 m3/hm2 (aangetoond met blowerdoormeting)
Bouwknopen:   Alle bouwknopen EPB-aanvaard of numeriek bepaald
Ventilatie:   Mechanisch (systeem D):
    - met warmteterugwinning
    - alle debieten in balans ingeregeld
    - rendement: 85% vlg Bijlage G (en EN308)
    - volledige zomer bypass
Verwarming:   Warmtepomp met COP 3,5 vlg. EN14511
    Vloerverwarming met aanvoertemperatuur 35°C
Verlichting:   Max 8 W/m2

    Schakeling manueel aan, automatisch uit met 
    aanwezigheidsdetectie.
    Modulerend systeem met volautomatische
    daglichtdimming in alle lokalen.
Hernieuwbare energie:  Fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) met een opbrengst
     van 10 kWh/m2 bruto vloeroppervlakte.
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ENERGIETOEVOER
Een netstudie zal uitgevoerd worden in samenspraak met de distributienetbeheerder voor 
gas, water, elektriciteit  en data aansluiting. Nieuwe aansluitingen zullen aangevraagd 
worden voor de BKO met afzonderlijke meters en technische ruimten. Voor het nieuwe 
magazijn koppelen we op de reeds bestaande aansluiting van de bestaande magazijnen 
met ondergrondse verbindingen. Belangrijk hierbij is een studie uit te voeren met de 
realiseerbaarheid van de koppeling en de beschikbaarheid van de vermogen. 

HVAC
VENTILATIE
Naar hygiëne en comfort toe worden de eisen uit het EPB gehandhaafd voor elk type lokaal. 
Er zal minimaal met een IDA3 rekening gehouden worden voor alle lokalen.

BKO: CO2-concentratie van de binnen-lucht van 600 tot 1000 ppm hoger dan de 
buitenlucht voor de BKO.
Magazijn: 1,3 – 2,5 m³/h*m².

Aangezien het magazijngedeelte niet bestemd is voor menselijke bezetting, kan het 
ontwerpdebiet volledig gerealiseerd worden met afvoerlucht uit BKO gedeelte met een 
kwaliteit ETA 1 of ETA 2. Indien de ontwerpdebiet van de BKO kleiner is dan het ontwerpdebiet 
van de magazijn, zal deze aangevuld worden met een bijkomende luchtgroep. Het voordeel 
hiervan is dat deze lucht een hoger temperatuur heeft dan een vers aangevoerde buitenlucht. 
Hierdoor zal men minder verwarmingsvermogen nodig zijn.
Het gebouw wordt geventileerd op basis van een ventilatiesysteem type D. De ventilatie 
installatie voorziet in een centrale installatie voor bureauruimten, leefruimten, keuken enz. 
Elk gebouwdeel zal voorzien worden met een autonoom werkende  luchtbehandelingskast. 
In de luchtbehandelingskast wordt een warmterugwinning voorzien met een minimum 
rendement van 85%. Deze warmteterugwinning zal voorzien worden door middel van een 
kruisstroomwarmtewisselaar of een warmtewiel. 

VERWARMING
Voor de verwarming zal de buitenschoolse kinderopvang van aparte warmteproductie 
voorzien worden. Deze warmteproductie voor de ruimteverwarming zal gebeuren met een 
warmtepomp met COP 3,5 volgens EN14511. Piekmomenten worden opgevangen met een 
gascondenserende wandketel met een ketelrendement van 108%. De ketel zal, om optimaal 
zijn condensatietechniek te benutten, werken op een regime 50°C/30°C. Ook tapwater kan 
hiermee verwarmd worden. De U-waarden van de bouwelementen worden voor dit project 
strenger gekozen dan geëist in de EPB-wetgeving. Voor een bepaling van het totale vermogen 
kan er rekening gehouden worden met een warmtebelasting van 40 W/m² . We ramen een 
totale warmteverlies 40kW. Aangezien we onder de 70 kW verwarmingsvermogen hebben, 
hoeven we geen stookplaats te voorzien maar enkel een opstellingsplaats in een technische 
ruimte voor de ketel.
Het te verwarmen gedeelte van het magazijn (15°)wordt gekoppeld op de bestande 
verwarmingsinstallatie van de bestaande magazijnen via ondergrondse geïsoleerde 
verbindingsleidingen (indien mogelijk).
De warmteverdeling voor de BKO gebeurt met vloerverwarming, die voor het magazijn met 
direct of indirect gestookte luchtverhitters. 

KOELING
Er wordt geen actieve koeling voorzien. Er worden wel technische en bouwkundige 
voorzieningen getroffen om de overschrijdingsuren te beperken, zoals zonwering op zuid-, 
oost- en westgevel en nachtventilatie via de BKO.
 
SWW PRODUCTIE
De voorziene gaswandketels kunnen tevens sanitair warm water produceren zonder 
bijkomende maatregelen. Voor de keuken kan er gewerkt worden met een aparte 
HR gasgestookte condenserende warmwaterboiler in functie van de benodigde 
warmwaterdebiet. De douche wordt voorzien van een spaarkop en wastafels met perlators 
met debietbegrenzers. 
De wastafels in de toiletten worden voorzien met een zelfsluitende mechanisme. 

REGELING
De regeltechnische installaties zullen deel uitmaken van de  HVAC installaties en omvatten 
het leveren, monteren en aansluiten van nieuwe meet- en regel automatisering (DDC), 
regelkast(en), regelapparatuur (meetopnemers, regelafsluiters, luchtkleppen, etc.), 
hard- en software digitale ruimte(na)regelingen, bekabeling en leidingwegen, bedien- 
en signaalpaneel voor overbrugging automatische berdrijfsprogramma’s, engineering, 
software en inbedrijfstellen.
Per leefruimte en vergaderzaal  wordt een variabel volume regelaar (VAV) voorzien. 
Hiermee kan op CO2 geregeld worden. Elke ruimte zal tevens voorzien worden van een 
handbediende thermostaat

SANITAIR
AFVOERINSTALLATIES
Het vuilwaterafvoersysteem (VWA) wordt geheel ‘gescheiden’ van het 
hemelwaterafvoersysteem (HWA) uitgevoerd en aangesloten op de terreinleidingen. 

TAPWATERINSTALLATIES
Alle sanitaire toestellen worden gevoed door de koud tapwaterinstallatie. Deze installatie 
bestaat uit een watermeter en een distributienet. De brandslanghaspels zijn aangesloten 
op een separaat leidingnet dat gescheiden wordt van het drinkwaternet direct na de 
watermeter. 

REGENWATERRECUPERATIE
Het volledige dakoppervlak wordt opgevangen voor recuperatie. Er wordt een 
regenwaterput voorzien inclusief de filter en de voedingsleiding tot de regenwaterpomp. Op 
de regenwaterput wordt een automatisch regenwaterpompsysteem voorzien welke de 12 
toiletten voedt en een aantal vorstvrije dubbeldienst kranen (gieten tuin). De aanzuigpomp 
in de regenwaterput zal van het type zijn met een drijvende aanzuiging met filter. 

BRANDBESTRIJDING
Een volledig net voor brandbestrijding met inbegrip van de haspels met axiale voeding in 
kast, poedersnelblussers, CO2 - blussers en schuimblussers. 

ELEKTRICITEIT
INSTALLATIES
De installatie voor het lot elektriciteit zal onder meer bestaan uit de volgende 
installatieonderdelen: beschermingsnet en equipotentiaalverbindingen, 
laagspanningsborden en hoofd verdeelkabels incl. ondergrondse verbindingen, kabelwegen, 
elektrische leidingen, klein apparatuur (schakelaars, stopcontacten, RJ45 connectoren, 
etc.), verlichtingstoestellen, noodverlichtingstoestellen, data en telefonie, branddetectie-
installatie (melding -waarschuwing en –alarm), oproep voor MIVA WC, zonnewering 
(enkel bediening en voeding) en PV installatie.

VERLICHTING
Ieder lokaal wordt verlicht met LED verlichtingstoestellen. Het verlichtingsniveau is 
aangepast aan de functie van het lokaal, conform NBN EN 12464-1. Bij het binnenkomen 
wordt verlichting aangezet via een handmatige bediening. Bij het verlaten van de ruimte 
zal de afwezigheidsdetectie de verlichting afzetten. Er wordt ook de mogelijkheid gegeven 
om de verlichting te overrulen met handbediening via drukknoppen. De armaturen aan 
de gevelzijde worden eventueel gedimd met een daglichtsensor. De overige ruimten zoals 
bergingen, circulatieruimten zal geschieden via bewegingsdetectie. 
Autonoom werkende veiligheidsverlichting zal geïntegreerd worden in het gebouw 
volgens NBN EN 1838. De verlichtingssterkte zal afhankelijk zijn van de vluchtweg en de 
richtingsverandering. Veiligheidsverlichting met automatische zelftest en niet permanente 
toestellen worden voorzien.

ZWAKSTROOM-INSTALLATIES
Voor data en telefonie zal een hoofdpatchkast voorzien worden in de technische ruimte. 
De aansluiting van de nutsbedrijven zal ter hoogte van de patchkast aangevraagd worden. 
Het bekabelingsnetwerk wordt opgebouwd volgens de Cat 6A – norm.  Type:  U/FTP.

Een branddetectiecentrale zal voorzien worden nabij het onthaal. Indien nodig kan er een 
herhaalbord voorzien worden voor de brandweer.  Verder zullen de nodige detectoren, 
handbrandmelders, ontruimingsmelders en de overige nodige voorzieningen opgenomen 
in het dossier. 
Van de BDC worden koppelingen voorzien met bord HVAC, gasdetectie centrale, lift 
installaties, rookkoepel, koppeling tussen BDC en herhaalborden, etc. 
In de MIVA toiletten wordt een mindervalidetoilet-alarmsysteem aangebracht conform 
het “Handboek voor toegankelijkheid”. In het MIVA-toilet wordt een rood trekkoord 
aangebracht langs elke wand van de ruimte op een hoogte van 40 cm. 

Hernieuwbare energie is verplicht om de gewenste E-peil te behalen. We stellen een PV-
installatie voor van 10kWh/jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte. 
Rekening gehouden met de volgende uitgangspunten verkrijgen we de volgende berekening:
Levensduur:   20 jaar
Prijs elektriciteit:   0.15 euro/kWh
Panelen:   280 Wp
Rendementsverlies:  1%/jaar
De terugverdientijd van de investering zal ongeveer liggen op 10 jaar

TECHNISCHE UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN
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De nieuwe groene ruimte wordt een cruciale 
schakel in de groenstructuur van Zwijndrecht.
Het bestaande geëgaliseerde voetbalterrein wordt omgevormd naar een geacciden-

teerd terrein, dat niet alleen refereert aan de Laarbeek maar ook functioneel gezien 

een onderdeel uit kan gaan maken van het watersysteem door het vasthouden en 

vertraagd afvoeren van water in een wadi. Hierdoor onstaat een nieuw landschap-

pelijk adres: de nieuwe buitenschoolse kinderopvang en het magazijn komen met de 

voorkant naar de nieuwe groene ruimte te staan. De kinderopvang richt zich hiermee 

nadrukkelijk op de gebruikers van de zachtverkeerroutes en sluit hiermee aan bij het 

STOP-beleid van de gemeente Zwijndrecht.
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natuur als inspiratie voor de buitenruimte

22

nieuwe groenzone beek 

1 2

4 5
3

overzicht onderdelen:
 
1. nieuwe groenzone beek 
2.speeltuin KOZZE
3. plint 
4. speeltuin school 
5. parkeerkamer

speeltuin KOZZE

De tuin van de KOZZE wordt omsloten door het gebouw en vormt zo een besloten 
binnentuin afgesloten van de parkeerplaats.  De tuin biedt plek aan een zandbak, 
berging en struiken en klimbomen.  De betonnen vloer bestaat uit flagstones zodat 
gras als groene voegen door de tuin heen slingert. De berging wordt uitgevoerd als 
klein huisje dat ook te gebruiken is als klimhuis. 

De plint verbind het pad en de groene zone met het gebouw en vormt een uitnodigend 
gebaar. Het is een stoer betonnen plateau met een trap en hellingbaan. Vanaf het 
plateau kijkt men uit op de speeltuin en de wadi die uitmond in de beek. De plint heeft 
voor het grootste deel een zithoogte en biedt daardoor speelaanleiding voor kinderen.  
Daarnaast kan het een plek bieden aan een duidelijk logo of naam van de KOZZE

De nieuwe beekzone maakt deel uit van groene infrastructuur  en sluit aan op het 
bekensysteem. Het is een groene zone met relief, waarin ook een wadi ligt. De wadi 
buffert en infiltreert regenwater; hierdoor worden overstorten geminimaliseerd  
en daarbij levert deze een bijdrage aan vergroting van biodiversiteit en wordt e 
oppervlaktewaterkwaliteit verbeterd en verdroging beperkt. De groenzone functioneert 
met haar hoogteverschillen ook als speelaanleiding. De kosten van aanleg zijn lager 
dan riolering, beheer in combi met groen. De vegetatie bestaat uit ecologisch bloemrijk 
grasland afgewisseld met gazon. Aanplant van es, els en wilg. Pad van 3m breed 
bestaat uit beton. De verlichting sluit aan op de verlichting langs pad aan overzijde 
voor continuiteit. Het hekwerk ussen schoolplein en gemeenteterrein bestaat uit zwart 
gepoedercoat gaashekwerk.

plint



speeltuin gemeenschap en school 
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speeltuin school en gemeenschap

parkeerkamer

De parkeerplaats is ingericht als een groene parkeerkamer met een rijbaan van 
grasklinkers en split waardoor autos langzamer zullen rijden en het water in de bodem 
kan infiltreren. De garageboxen waar de KOZZE op uitkijkt worden met klimplanten 
bekleed, om zo de lange muur om te vormen naar een groene wand die geluid en 
fijnstof op kan vangen en ruimte een prettiger verblijfskarakter geeft. De parkeerkamer 
ligt net wat lager dan de parkzone zodat deze ruimtelijk minder manifest is vanaf het 
park gezien.   

De schoolspeeltuin is een avontuurlijke en natuurlijke speeltuin. Hoogteverschillen 
in de vorm van grasheuvels bieden allerlei speelaanleidingen. Door de  ligging op 
een taludhelling onstaan open (bovenaan) en besloten speelplekken (onderaan) De 
speeltoestellen passen bij het natuurlijke karakter van het beekdal. De paadjes bestaan 
uit grasklinkers en de valondergronden uit zand waardoor intensieve betreding 
mogelijk is.

BRISA
Toepassingsgebieden

bedrijventerreinen

ecologische zones

fietspaden

industrieterreinen

parkeerplaatsen

parkeerterreinen

rotondes

vakantieparken

wandelpaden

woonwijken

Onderkap:  helder veiligheidsglas

Behuizing:  aluminium gecoat

Lichtbron:  LED

Classificatie:  IP 66

Slagvastheid:  IK 10 (aluminium behuizing)

AFMETINGEN IN MM:

STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR

Licht naar behoefte

BRISA

Het hele beekdal is opgevat als een 
avontuurlijk landschap waarin op 
verschillende manieren gespeeld kan 
worden.  In plaats van een standaard 
speelplek waarin de objecten het 
succes van de plek bepalen, biedt hier 
de buitenruimte uitdagende condities  
en vormen speelobjecten een speelse 
aanvulling.

De speelplek sluit aan bij het gebouw 
van de KOZZE en is meer besloten en 
verhard, de speeltuin van de school sluit 
aan op het beekdal en is meer groen en 
landschappelijk. 

schommel

valondergronden van zand

wipwap

balanceertrap

buisglijbaan

zandbak

klimnet

balanceertrace

speelbosje

versterkt gras met paadjes van grasklinker

grasheuvel

houten afsluiting (1.2m hoog) 

bankje op zuiden

houten berging en speelobject

kijkvensters 

fruitboom

zandbak

bosjes, gras en bomen

betonnen flagstones

gras
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schema’s landschap

relief

groene buitenruimte

verlichting

entrees en routes

markering eigendomsgrenzen en afsluitbaarheid

water

klimplanten
bloemrijk grasland

fruitbomen 
helofyten en 
inheemse bomen 

speeltuin op helling

slingerende wadi 

slingerende wadi 

wadi voor vasthouden, bergen
en reinigen van water

open (half) verharding 

auto gemeente + KOzze
auto school
looproute pp - school
zachtverkeer school
bus KOZZE



profielen

organisatie buiten opslagzone
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opties trace langzaamverkeersroute

Het trace volgens eigendomsgrenzen is 
een functionele route, doet weinig met 
landschappelijke opzet en biedt geen 
logisch zicht op (de entree van ) het 
gebouw. 

opslag bulk

silo

stapelruimte

dranghekken

vorklift

mini graver

veegwagen

tractor

grasmaaier

nadarwagen

bobcat

hoogwerker

pick up

pick up + aanhangwagen

personenwagen

bebouwingsgrens

Wij stellen voor het trace meer in 
te bedden in het landschappelijke 
karakter...

... met zicht op  (de entree van ) het gebouw  en de speeltuin en daarmee tegelijk een 
comfortabele fietsroute te creeeren zonder haakse bochten







De grote uitdaging van deze opgave is schaal. Kleine en wat minder kleine kinderen moeten 
hun plek vinden onder hetzelfde dak als grote mensen en nog veel grotere machines.

Precies dat soort dak hebben we voor jullie gemaakt.




