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Het ontwerp van de campus internationale school omvat zowel nieuwbouw als renovatie van de bestaande (rijks)monumentale 

bebouwing. In de nieuwbouw zit het entreegebouw, primair onderwijs, een souterrain met een multifunctionele (gym)zaal, een mediatheek, 

een dans en drama ruimte, en een NOC NSF sporthal. De renovatie van de vijf gebouwen die het Rijksmonument vormen, omvat met name 

onderwijsfuncties. In het voormalige poortgebouw zit een kinder-dagverblijf en een buitenschoolse opvang. De belangrijkste gebouwen van 

het monumentale ensemble dienden als vrijstaande gebouwen gerespecteerd te blijven. Dit gegeven leidde tot de keuze van een 

uitgebreid souterrain, met de mediatheek als meest belangrijke gemeenschappelijk programma. Het is een geheimenisvolle ervaring omdat 

op onnadrukkelijke wijze het ensemble logistiek en fysiek een eenheid wordt. De ingrepen in de bestaande architectuur van de kazerne zijn 

terughoudend en tegelijkertijd herkenbaar afwijkend van het stijlidioom van het rijksmonument. Opzet is middels een hedendaagse 

onopvallende detaillering en materialisering de focus op de monumentale kwaliteiten te behouden. Ditzelfde geldt voor de nieuwbouw; wel 

specifiek en bijzonder, tegelijkertijd respectvol voor het authentieke ensemble.
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een dans en drama ruimte, en een NOC NSF sporthal. De renovatie van de vijf gebouwen die het Rijksmonument vormen, omvat met name 

onderwijsfuncties. In het voormalige poortgebouw zit een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang.
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Duurzaamheid

Het is in ieders belang om duurzame projecten te realiseren. Naast de maatschappelijke plicht die een opdrachtgever zichzelf stelt levert 

het zoveel mogelijk integreren van de levenscyclusgedachte in ontwerp, bouw en exploitatie een zo efficiënt mogelijk gebouw op. Voor het 

project ISE is vanwege de contractvorm DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain and Operate) extra intensief samengewerkt met alle 

betrokken partijen om deze efficiëntie op alle vlakken te optimaliseren. Alle ontwerpbeslissingen zijn door diederendirrix getoetst op 

flexibiliteit, onderhoud en beheer. Kosten t.a.v. de investeringen voor de inbouw, ruwbouw, installaties en de landschappelijke inrichting zijn 

altijd gespiegeld aan een langlopende verantwoordelijkheid. De duurzaamheid van het ontwerp is tastbaar gemaakt door een BREEAM

certificering (BREEAM hanteert de categorieën (Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik & 

Ecologie en Vervuiling) met de score ‘GOOD’ te behalen. Deels aan de hand van door de opdrachtgever verplicht gestelde credits, deels 

door aanvullende keuzecredits. De gemiddelde energieprestatiecoëfficiënt EPC = 0,84, dit resultaat ligt 16% onder de eis (eis cf. bouw-

besluit is 1,0).

Materiaalkeuze in relatie tot onderhoud en beheer

De materiaalkeuze is doelbewust afgestemd op het behalen van de BREEAM certificering ‘GOOD’ en een efficiënt onderhoud en beheer 

termijn van 30 jaar. Voor de gebruikte buitenmaterialen betekende dit o.a. een veelvuldig gebruik van metselwerk voor de gevels met 

aluminium puien. alle kwetsbare details zoals waterslagen en dakranden zijn robuust uitgevoerd in beton, natuursteen en aluminium. Het 

bestratingsmateriaal bestaat uit hergebruikte gebakken klinkers en natuurstenen keitjes. De materiaalkeuze voor het interieur is gericht op 

natuurlijke sfeer en duurzaam onderhoud. De vloerafwerking is consequent uitgevoerd in rubber (Norament) en project tapijt voor de 

kantoren en docentenruimte. De niet dragende wanden in metalstud en de klas-scheidende wanden ook veelal in kalkzandsteen. 

wandafwerkingen met scangaas en tot 1.2m hoogte geschilderd in licht afwijkende tint om te anticiperen op deels overschilderen van 

wanden indien nodig na langdurig gebruik van gangen en lokalen. Alle puien zijn van gepoedercoat staal.

Specifieke duurzame maatregelen in relatie tot het ontwerp

Specifiek voor het project ISE betekent dit dat er ingezet is op:

1) Zoveel als mogelijk hergebruik van de bestaande gebouwen, gevel en gebouwstructuur, met weinig ingrijpende aanpassingen om 

vervuiling en kapitaalvernietiging te voorkomen.

2) Het stimuleren van continuïteit door het creëren van een prettige en gezonde werkomgeving o.a. door het adequaat tegengaan van 

lichthinder, het waarborgen van uitzicht, coördineren van een prettig binnenklimaat.

3) Haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van ter plaatse opgewerkte energie. Het monitoren van het energie gebruik per gebruiker.

4) het opvangen en vertraagd afvoeren van hemelwater.

5) Het toepassen van robuuste materialen op plaatsen waar zwaar gebruik verwacht wordt, zoals hoekbeschermers en stootplaten t.p.v. de 

expeditie voor de keuken en het uitvoeren van vloeren in slijtvaste en eenvoudig te reinigen rubberen vloerbedekking.

6) voldoende ruimte voor het inzamelen van herbruikbaar afval.

7) Zorgvuldig omgaan met EHS-gebieden.

8) Het stimuleren van het gebruik van het gebouw en het terrein als educatief middel over milieubewustzijn.

9) Het stimuleren van het ontwerpen van een gebouw en van (gebouw)installaties die gedurende hun gehele levenscyclus op een 

eenvoudige wijze kunnen worden onderhouden.

Gebouwvorm, detaillering en oriëntatie

De gebouwen zijn compact en eenvoudig van vorm met een gunstige vormfactor. De rechthoekige volumes hebben een efficiënte 

indeling en een heldere installatietechnische logistiek. De detaillering is sober en doelmatig, afgestemd op duurzaam gebruik en zeer 

gunstige transmissie verliezen. Door het ensemble van bestaande gebouwen lag de oriëntatie van de aanvullende nieuwbouw min of 

meer vast. de zon georiënteerde Zuidoost gevels zijn meer gesloten en als verkeers – werkruimte uitgevoerd. De leslokalen en kantine, 

ontmoetingsruimte zijn overwegend op West-Noord gericht. Buitenzonweringen op een GBS en drie- dubbelglas dragen bij aan een zeer 

aangenaam klimaat in alle verblijfsruimten.


