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Naar school gaan in een bosrijke 
omgeving waar alles draait om 
gezondheid en duurzaamheid. 
Het Dok is een nieuwe brede 
school waar kinderen op een 
veilige plek vrolijk kunnen leren 
en spelen en waar de natuur 
van buiten tot in het klaslokaal 
voelbaar is. Natuurlijke materialen, 
frisse lucht en veel daglicht waren 
de belangrijkste pijlers bij het 
ontwerp van deze brede school. 
De opdracht om een brede school 
te ontwerpen was het gezamenlijk 
initiatief van de school ABS Nieuw-
Rhijngeest, kinderopvang SKO en 
de gemeente Oegstgeest.

Leren in een 
gezond 
gebouw



De groene binnenplaats is het 
hart van de school. Het is een 
veilige en gezellige speelplek waar 
de jongste kinderen onbezorgd 
kunnen rennen en spelen. Voor de 
oudere kinderen is er een speciaal 
aangelegd speeldak op de 
verdieping ontworpen.

Spelen in een 
veilige 

omgeving



Overal verse lucht, maar wel op een energiezuinige manier. Samen met 
Arup wilden we met minder installaties een comfortabel klimaat realiseren. 
Natuurlijke ventilatie via de gevel voert verse lucht aan en stroomt door 
het gebouw via akoestische roosters naar een centraal trappenhuis. Daar 
wordt het afgevoerd. Hierdoor zijn er geen ventilatiekanalen nodig en dat 
bespaart aanzienlijk aan energie en materiaal.

Een klas vol frisse lucht



Groen tot diep 
in het hart van 

de school
Ons idee was om de groene 
omgeving in de school zelf 
voelbaar te maken. Zoveel 
energie als de kinderen opdoen 
op de binnenplaats, zo inspirerend 
moeten ook de plekken binnen 
de schoolmuren zijn. De manier 
om dit te realiseren was de gevels 
helemaal van glas te maken en 
alle binnenruimtes te laten grenzen 
aan die gevel. Natuurlijk speelt hier 
ook het materiaal waarmee we 
aan de slag gingen een belangrijke 
rol. De totale school heeft een 
houten constructie. Hierdoor 
staan de kinderen en leerkrachten 
nog sterker in verbinding met het 
(gezonde) buitenleven.



Met minder installaties 
een comfortabel klimaat
De school is opgebouwd 
uit een volledig houten 
constructie, zodat 
binnenin ook een 
natuurlijke uitstraling wordt 
verkregen. De constructie, 
de architectuur en 
installatietechniek zijn 
vervlochten tot één 
samenhangend geheel. 
De ruimte in de houten 
constructie fungeert als 
luchtkanaal, dat weer 
in directe verbinding 
staat met de gevel met 
Colorbel-beglazing. 
Natuurlijke ventilatie via 
de gevel voert verse 
lucht aan en stroomt 

door het gebouw via 
akoestische roosters naar 
een centraal trappenhuis, 
waar het wordt afgevoerd. 
Ventilatiekanalen zijn 
hierdoor niet nodig. De 
lucht wordt toegevoerd op 
basis van de hoeveelheid 
CO2, en niet op basis 
van het aantal ruimten. 
Net achter de roosters in 
de gevel wordt de lucht 
gekoeld of verwarmd 
met een WKO-element 
om vervolgens door de 
houten constructie via 
geperforeerde roosters in 
het plafond de verse lucht 
in de ruimte te laten vallen.



2. Lijntekening houten constructie klaslokaal

3. Luchtstroom in het klaslokaal via het ventilatieysteem 3. Luchtaanvoer naar het ventilatiesysteem via de gevel

1. Houten constructie klaslokaal

Het ventilatiesysteem stap voor stap 



OPBOUW BEGANE GROND VLOER, 
constructie:
- kanaalplaatvloer, d=260 mm, geisoleerd
- druklaag (gewapend): d=60 mm, monolitisch afgewerkt (vlakheidsklasse 4, NEN 2747)
- vloerverwarming in druklaag

OPBOUW PUI, u-waarde volgens EPC-berekening:
pui: houten pui,  67/90x114mm (vast glas/deur/kiepraam)
met HR++ glas (BI), letselbeperkend glas
onderdorpel: hardsteen met neuten t.p.v. stijlen

kantplank:
lichtbetonplaat met isolatielaag (harde persing), afmeting: 135(15+120)x330mm

loodslabbe

waterkerende laag

isolatielaag, harde persing

aanzicht dagstuk

dagstuk:
aluminium zetwerk
poedercoating in RAL 7012, perforatie n.t.b.,

OPBOUW PUI, u-waarde volgens EPC-berekening:
pui: houten pui,  67/90x114mm (vast glas/deur/kiepraam)
met HR++ glas (BI), letselbeperkend glas
onderdorpel: hardsteen met neuten t.p.v. stijlen

zonwering:
verticaal screendoek zonder behuizing, geleiding d.m.v. geleideprofielen
onderhoud rol vanuit buitenzijde d.m.v. afneembaar zetwerk

hoeklijn L30.30
aan Delta kast in RAL 7012

ventilatierooster:
zelfregulerend rooster 

verwarmingselement:

beeindiging achterhout

OPBOUW DICHTE GEVEL, 
binnenwand: gipsvezelplaat, d=10 mm
sandwich paneel:
 - spaanplaat P5, d=12mm
 - isolatiemateriaal EPS Platinum, d=170mm
 - spaanplaat P5, d=12mm
gevelafwerking:
- waterkerende, UV bestendige folie
- achterhout, verduurzaamd
- Colorbel, d=8 mm, mechanisch bevestigd
verticaal klemprofiel i.c.m ondersteunend hoekanker
klemprofiel geperforeerd t.b.v. luchtaanvoer

plint: aluminium

OPBOUW VERDIEPINGSVLOER SCHOOL
constructie:
- primaire houten ligger 400x560mm, gelamineerd vuren
- secundaire houten ligger 100x400 mm, gelamineerd vuren
- akoestische scheiding, oplegrubber tussen multiplex en secundaire ligger
- vuren multiplex, d=30 mm
- isolatielaag, drukvast d=30 mm
- waterkerende folie
- dekvloer, d=95 mm, gewapend; vloerverwarming in betonvloer
  monolitisch afwerkt beton (vlakheidsklasse 4, NEN 2747)

OPBOUW VERLAAGD SYSTEEM PLAFOND
- geperforeerde stalen plafondplaat met doek en gesealde isolatiedeken
- perforaties t.b.v. luchttoevoer 

aanzicht dagstuk

DELTA
NEDERLAND

type
105D

perforatie

HOUTEN KOLOM
400X400 mm

HOUTEN KOLOM
400X400 mm

PRIMAIRE HOUTEN LIGGER
400X560 mm

SECUNDAIRE HOUTEN LIGGER
100X400 mm

0 0,1 0,5 1m

details aansluiting vloeren en gevels
BS Het Dok, Oegstgeest

Geveldetail
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Een open en eerlijk dialoog is essentieel voor een succesvolle 
samenwerking. De opdrachtgever Gemeente Oegstgeest en de 
gebruikers ABS Het Dok en Stichting Kinderopvang Oegstgeest 
beloonden de onderlinge samenwerking in een schriftelijke 
tevredenheidsverklaring met lovende woorden over ons inlev-
ingsvermogen en de open wijze van communiceren naar hen 
toe. Gezamenlijk hadden alle partijen de wens een duurzaam en 
toekomstbestendig schoolgebouw te realiseren. De Gemeente 
Oegstgeest was daarom bereid extra te investeren in maatrege-
len voor energiebesparing en verduurzaming van de school. Wij 
vertaalden het duurzaamheidthema vanuit een gezondheidsper-
spectief naar het uitgangspunt ‘frisse lucht’. Samen met ARUP 
hebben we installatietechnische en bouwkundige kennis weten 
te bundelen waardoor één samenhangend geheel is ontstaan 
tussen constructie, installatie en techniek. Hun technische input 
heeft er mede voor gezorgd dat het innovatieve en duurzame 
klimaatconcept succesvol in onze architectuur is verwerkt. 

Samenwerking


