
Gerrit Komrij College Winterswijk 



P 
Projectgegevens 

Projectnaam:   Gerrit Komrij College 
 
Projectplaats:   Winterswijk 
 
Contactadres bureau: BDP. khandekar 
      Secr. Runsinkbrink 1 
      2731 AG Benthuizen 
 
Contactpersoon:  Marcel Seelen 
 
Telefoonnummer:  06-51110946 
      079-3426728 
 
Email:     marcel.seelen@bdpkhandekar.com  
 
  

Gerrit Komrij College 



O 
Omschrijving 

In juni 2012 is de nieuwbouw van het Gerrit Komrij College in Winterswijk opgeleverd. 
BDPKhandekar heeft in 2008 de meervoudige opdracht voor deze school samen met de 
ernaast gelegen sporthal gewonnen. 
 
De school met een vloeroppervlakte van ca. 12000m2 huisvest een drietal scholen onder één 
gebogen dak. Dit zijn een VWO/HAVO een VMBO en een LWOO school welke voorheen op 
drie verschillende locaties in Winterwijk gehuisvest waren. 
 
Samen met de sporthal vormen ze een stedenbouwkundig ensemble in het spoorzone 
gebied. Ze geven vorm en betekenis aan het voormalige rangeerterrein en reageren op loop– 
en zichtlijnen. De omvang en verschijningsvorm van de school vormt als baken een welkome 
aanvulling op de skyline van Winterswijk. 
 
Het concept van de gestapelde school is eenvoudig. Twee gekromde onderwijs vleugels zijn 
gegroepeerd rond een gemeenschappelijk atrium. In dit atrium is een bijzonder element de 
‘Basket ‘ opgenomen welke alle gemeenschappelijk ruimten zoals het auditorium, de 
practicum lokalen en de mediatheek bevat. 
 
De school zonder gangen biedt geborgenheid , beslotenheid en ook overzicht door het 
centrale atrium. Dit centrum genereert transparantie en visuele verbindingen in het gebouw. 
Zo worden communicatie en ontmoeting door de opzet van het gebouw bevorderd.   
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P 
Proces 

Het schoolgebouw voor het Gerrit Komrij College is nadat de 
verschillende bouwteamleden begin 2009 middels Europese 
aanbestedingen waren geselecteerd in bouwteamverband 
gerealiseerd.  
 
Al tijdens de selectie is gekeken of de verschillende partijen de 
werkwijze in een bouwteam onderschrijven. 
 
Zo zijn alle partijen vanaf de start betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van het ontwerp. De aannemer maakte vanaf de vo-
fase deel uit van het bouwteam.  
 
Elke twee weken kwam het volledige bouwteam bij elkaar. 
Hierdoor konden alle ideeën snel worden getoetst op praktische 
en financiële uitvoerbaarheid. 
 
Het integrale ontwerproces maakte het ondermeer mogelijk dat 
de hoge duurzaamheidsdoelstellingen van de opdrachtgever 
door optimale integratie van bouwkundig ontwerp en installatie 
techniek (zie Duurzaamheid)    
 
Het programma van eisen is gedurende de ontwerpfase op 
enkele punten aangepast. Daar de gebruiker zich niet helemaal 
kon vinden in het orginele programma. 
 
Om de bouw te bespoedigen zijn veel ondelen van het gebouw 
geprefabriceerd. 
 
In december 2010 zijn de eerste palen de grond in gegaan en in 
juni 2012 is de school opgeleverd. 
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Duurzaamheid 

Om binnen de hoge duurzaamheids doestellingen van de 
opdrachtgever te blijven is in de school een bijzonder 
klimaatconcept toegepast. 
 
Hierbij worden de richtlijnen voor Frisse Scholen 
binnenklimaatklasse B  ruimschoots gehaald. 
 
De school wordt geventilleerd en verwarmd middels een volledig 
uitgebalanceerd ventilatiesysteem. 
 
Omdat verwarming met een houtstookinstallatie niet haalbaar 
was is gekozen voor gasgedreven luchtwater warmtepompen. 
De gaswarmtepomp koelt en verwarmt maar kan ook gelijktijdig 
koude en warmte leveren. 
 
Indien de capaciteit van de warmtepompen tijdens extreme 
warmte of koude niet voldoende is dan wordt de aanvullende 
warmte of koude geleverd door hoogrendement cv-ketels of de 
koelmachines. 
 
De compacte vorm van het gebouw en de uiteindelijk gekozen 
installatie opzet hebben geresulteerd in een EPC waarde van 
0,69. En een uiterst prettig binnenklimaat. 
 
De school zal dan ook 44 procent minder CO2 uitstoten dan 
een gemiddeld schoolgebouw van deze omvang dat aan de 
huidige bouwbesluiteisen voldoet. 
 
Dit alles mede door de voortvarende houding van de 
opdrachtgever die zich sterk heeft gemaakt voor een innovatief 
en duurzaamgebouw  
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Plattegronden (schaal 1:500) 
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