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Opgave
CAH Dronten is een HBO instelling voor onderwijs in de agrarische sector 
met	 aandacht	 voor	management,	 dier,	 voedsel	 en	 groene	 ruimte.	 Voor	 de	
huisvesting van haar studenten en docenten is in 2007 een architectenselectie 
uitgeschreven met als doel het realiseren van een nieuw onderwijsgebouw op 
de campus in Dronten. 
De	 CAH	 heeft	 welzijn,	 duurzaamheid,	 maatschappelijk	 verantwoord	
ondernemen en internationale oriëntatie hoog in het vaandel staan. Door 
middel van een architectenselectie is de school op zoek gegaan naar een 
architect	 die	 deze	 visie	 het	 beste	 kon	 vertalen	 in	 een	 ontwerp,	waarbij	 de	
zichtbaarheid en herkenbaarheid van de onderwijsinstelling versterkt zou 
worden. 

Programma
In het nieuwe onderwijsgebouw worden ca. 1400 studenten en ca. 200 
docenten gehuisvest. Het programma van ca. 8.450 m2 bvo bestaat 
grotendeels	uit	onderwijsruimten,	kantoorruimtes,	centrale	voorzieningen	en	
ontmoetingsruimtes.

Aanpak
Het ontwerp van BDG heeft zich van meet af aan gericht op twee belangrijke 
uitgangspunten,	namelijk	enerzijds	het	ontwerpen	van	een	gebouw	dat	past	
bij het type onderwijs en de achterliggende visie van de onderwijsinstelling en 
anderzijds het maken van een uiterst duurzaam gebouw. De kracht van het 
uiteindelijke ontwerp zit in de integratie van deze twee uitgangspunten.
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Ontwerp
Het ontwerp voor de nieuw te bouwen agrarische hogeschool 
te Dronten is gebaseerd op een bijzonder energetisch en 
architectonisch concept. Door het gebouw in zijn geheel in een 
16	meter	 hoge	 glazen	 kas	 te	 plaatsen,	 past	 het	 gebouw	 niet	
alleen	bij	het	type	onderwijs	dat	er	gegeven	wordt,	maar	worden	
er ook grote winsten geboekt ten aanzien van energieverbruik 
en exploitatiekosten. Daarnaast levert de ruimte tussen het 
feitelijke onderwijsgebouw en de kasruimte extra gebruiksruimte 
op voor de leerlingen en docenten die niet in het programma was 
opgenomen. 
Het onderwijsprogramma is in twee compacte gebouwen 
georganiseerd die vrij in de kasruimte staan en op de begane 
grond onderling verbonden zijn. Twee grote tribunetrappen aan 
weerszijden van de kas leiden naar het binnenplein op de eerste 
verdieping. In de beide gebouwen bevinden zich de lokalen en de 
kantoorruimtes	voor	de	docenten,	op	de	trappen	en	het	plein	is	er	
volop ruimte voor studenten en docenten om elkaar te ontmoeten 
en samen te werken. Hier is plek voor een meer informeler vorm 
van	onderwijs,	waarbij	kennisoverdracht	plaatsvindt	door	middel	
van	spontane	ontmoetingen,	discussies	en	debatten.	

Duurzaamheid
In de ruimte tussen de kas en de twee bouwdelen heerst een 
zogenaamd ‘tussenklimaat’. Dit tussenklimaat wordt door middel 
van een zeer innovatief klimaatbeheersingssysteem gereguleerd. 
Doordat de ruimte tussen gebouw en kas onderdeel uitmaakt 
van de installatievoorziening fungeert deze als het ware als een 
groot toevoerkanaal voor ventilatielucht. In veel gevallen wordt 
een dergelijke ruimte gebruikt voor de afvoer van ventilatielucht 
uit het gebouw. In dit concept is het systeem als het ware 
omgedraaid,	 de	 lucht	 wordt	 juist	 toegevoerd	 via	 de	 kas.	 Het	
schoolgebouw wordt door middel van mechanische ventilatie op 
onderdruk	gebracht.	Door	middel	van	gevelroosters,	die	achter	
de	 houtenbekleding	 zijn	 gedetailleerd,	 wordt	 er	 op	 natuurlijke	
wijze verse voorgeconditioneerde lucht vanuit de kasruimte het 
schoolgebouw binnengebracht. Deze lucht wordt in de winter 
voorverwarmd door warmteterugwinning uit de retourlucht en 
door zonnestraling. Het gebouw zelf wordt verwarmd en gekoeld 
middels	vloerverwarming-	en	koeling,	waarbij	een	WKO-systeem	
wordt gebruikt.
Door de combinatie van natuurlijke ventilatie en een gebalanceerd 
ventilatiesysteem heeft de kasruimte een betere luchtkwaliteit dan 
de buitenlucht. Deze luchtkwaliteit wordt nog verder verbeterd 
door een tweetal gebouwgevels te laten begroeien met planten.
Een ander voordeel van dit omgekeerde ventilatiesysteem 
is dat de luchtvochtigheid in de kasruimte lager is dan de 
luchtvochtigheid in het schoolgebouw. Hiermee wordt de kans 
op condensatie tot een minimum beperkt.
Er zijn meerdere voorzieningen getroffen om de temperatuur in 
de kas ’s zomers niet te hoog te laten oplopen. Zo zijn er op twee 
niveaus in de gevel en in het dak van de kas spuivoorzieningen 
aangebracht,	waarmee	de	warme	lucht	het	gebouw	uit	gaat.	Aan	
de binnenzijde van de glasgevel en het glasdak zijn zonwerende 
doeken aangebracht en een deel van het glas is voorzien van 
een	zeefdruk.	Door	deze	combinatie	kan	de	ZTA-waarde	van	het	
glas aanzienlijk worden teruggebracht.  
Om het gebruik van leidingwater in het gebouw tot een minimum 
te beperken wordt het regenwater opgevangen en gebruikt voor 
onder andere het spoelen van de toiletten en het schoonmaken 
van het gebouw. Daarnaast zijn er slechts een beperkt aantal 
watertappunten	gerealiseerd.	De	punten	zijn,	conform	de	filosofie	
van	de	directeur,	 tevens	bedoeld	als	ontmoetingsplekken	waar	

mensen	 zich	 verzamelen,	 zoals	 men	 vroeger	 elkaar	
ontmoette bij de waterput in het dorp.  

Bescherming
De gevels van de onderwijsgebouwen zijn opgebouwd 
uit houten delen in verschillende afmetingen en 
kleurtinten en zorgen voor een warme en huiselijke 
uitstraling. De bescherming van de glazen kas tegen 
weer en wind biedt grote voordelen voor de detaillering 
en	 het	 onderhoud	 van	 deze	 gevel.	 De	 hsb-gevel	 is	
onderhoudsvrij,	de	constructie	is	veel	lichter	uitgevoerd	
dan standaard en er kon worden volstaan met slechts 
5 cm isolatie in plaats van 15 cm. Daarnaast zijn de 
ramen uitgevoerd zonder kozijnen. Dit alles levert een 
enorme besparing op van materiaalgebruik en dus 
van zowel bouwkosten als milieubelasting. Bovendien 
was	het	mogelijk,	dankzij	de	bescherming	van	de	kas,	
om voor de gevelbekleding te kiezen voor een veel 
milieuvriendelijkere houtsoort dan gebruikelijk. 

Samenwerking
Al tijdens de architectenselectie is de samenwerking 
aangegaan met een bouwfysisch adviseur om te 
komen	tot	een	 integraal	ontwerp	waarbij	architectuur,	
duurzaamheid en techniek op een vanzelfsprekende 
manier geïntegreerd konden worden. Tijdens de 
visiepresentatie was al duidelijk dat het concept om het 
gehele onderwijsgebouw in een kas te plaatsen alleen 
voldoende	overtuigend	zou	kunnen	zijn,	wanneer	hier	
naast een architectonische ook een energetische 
onderbouwing aan ten grondslag zou liggen. 
Vanuit	de	bouwfysica	zijn	er	meerdere	argumenten	om	
te komen tot dit ontwerp. De kas levert in combinatie 
met een slim energieconcept een belangrijke 
energiebesparing	op,	maar	de	kas	maakt	het	gebouw	
ook aanzienlijk goedkoper omdat de huid niet als 
buitengevel ontworpen hoeft te worden. 
Naast de vroegtijdige samenwerking met een 
bouwfysisch adviseur is er ook voor gekozen om al 
in een vroeg stadium de samenwerking aan te gaan 
met een adviseur op het gebied van kassenbouw. 
Het bouwen van kassen voor de tuinbouw is een ver 
doorontwikkelde specialiteit. Binnen deze specialiteit 
is er ontzettend veel kennis om op een zo goedkoop 
mogelijke manier een maximale en zeer goed regelbare 
daglichttoetreding te realiseren. In samenwerking met 
deze partijen is er dan ook gebruik gemaakt van veel 
bewezen technieken uit de tuinbouwsector. 
Door het combineren van een aantal bewezen 
technieken en methoden is voor de CAH een innovatie 
nieuwe en duurzame techniek ontwikkelt. 

Budget
Door de lagere kosten voor de gebouwschil van het 
feitelijke onderwijsgebouw is het mogelijk geweest 
het geheel te realiseren binnen de standaard 
budgetten	 voor	 hogescholen.	 Voor	 de	 Christelijke	
Agrarische Hogeschool is op deze manier een 
unieke duurzaamheidprestatie gerealiseerd zonder 
meerkosten,	 zowel	 op	 het	 gebied	 van	 energie,	
bouwmaterialen en reststoffen als op het gebied van 
leefklimaat,	beleving	en	architectuur.	
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