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Onlangs is Integraal Kind Centrum de Leister Igge in Opeinde (gemeente
Smallingerland) opgeleverd. Het is de eerste ‘School vol Energie’-renovatie. De
verbouwing van basisschool tot frisse, aardgasvrije, Nul op de Meter IKC is in zes
weken tijd gerealiseerd. De Leister Igge is hiermee het eerste Integraal Kind Centrum
(IKC) in Nederland, met Nul op de Meter in een bestaand gebouw.

Foto’s nieuwe situatie: Mart
Stevens Projectfotografie

In zes weken van basisschool
naar Nul-op-de-Meter-IKC
In Nederland is nog niet eerder een schoolgebouw energieneutraal gerenoveerd.
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Duurzaam energieconcept

Meerbouw Rotterdam, LIAG architecten en

verdieping. De toevoeging van kinderdagopvang,

Het is niet de eerste keer dat dit consortium in

De uitvraag richtte zich oorspronkelijk alleen

bouwadviseurs en DAIV Groep, tekenden

architecten en bouwadviseurs.

peuteropvang, een leerplein, een speellokaal,

eenzelfde tijdbestek aan renovaties van bestaande

op het energieneutraal maken van de school

voor het ontwerp en de uitvoering. De bestaande

tribunetrap en een compleet nieuwe afwerking

scholen heeft gewerkt. Zo is verleden jaar OBS

en de conversie naar Integraal Kind Centrum.

basisschool is ontdaan van de gasaansluiting,

zorgen ervoor dat de gebruikers een volledig
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Een systeem met zonnepanelen, lokale

aanwezige noodlokalen en aanbouwen. Hiervoor

gerenoveerde school tot hun beschikking

en uitgebreid in de zomervakantie. Ook zijn een

luchtbehandelingsunits per ruimte (voor

in de plaats kreeg de school een eenduidige
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tweetal basisscholen in Halsteren door hetzelfde

verwarmen en koelen), verbeterde isolatie,

consortium aangepast. Een goede voorbereiding,

nieuwe kozijnen voorzien van HR++ glas en

vertrouwen en een tomeloze inzet van alle

ledverlichting dragen hieraan bij. Maar gedurende

betrokken partijen zijn hiervoor essentieel.

het proces is tevens een complete make-over het
resultaat geworden. Het oude tijdelijke lokaal

Zichtbare afwijking

is afgebroken en nieuwe bouwdelen zijn zo

De samenwerkingsschool De Leister Igge in

toegevoegd dat het gebouw compacter werd.

Opeinde is in 1970 gebouwd en heeft door

Hierdoor blijft meer buitenruimte voor het spelen

de jaren heen enkele verbouwingen gekend

over en kon het gevel-oppervlak sterk worden
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in de vorm van (tijdelijke) uitbreidingen. De
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architecten en bouwadviseurs.

oorspronkelijke L-structuur ging langzamerhand
over in een asymmetrische U-vorm. Hoewel

Programma

de dakopbouw uit 2001 prima aansluit bij het

Het IKC voorziet met het peuterspelen en

originele gebouw, zijn vooral de aanpassingen

de kinderopvang in een nieuw programma.

aan de achterzijde van het gebouw een zichtbare

Additioneel voorzien een leerplein, speellokaal en

afwijking.

tribunetrap in nieuwe onderwijsmogelijkheden.
Er is nu een volledig aanbod voor kinderen van

Gedateerde uitstraling

0-12 jaar onder één dak. Inhoudelijk krijgt dit ook

De bestaande toestand kenmerkte zich door enkel

vorm, pedagogisch beleid en een doorgaande

glas in stalen kozijnen, baksteen binnenwanden,

lijn voor kinderen van 0-12 jaar zijn hierin de

een breed scala aan verschillende type

ambities geweest.

binnendeuren, een gedateerde tegelvloer en een
noodlokaal dat al veel langer stond dan gepland.

Nul op de Meter

Tegelijkertijd kende het bestaande gebouw in

De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om

de vorm van ruime lokalen, veel daglicht, een

samenwerkingsschool De Leister Igge in Opeinde

heldere structuur en een goede vrije hoogte veel

zodanig te renoveren dat het gebouw op

goede uitgangspunten. Het hoge energieverbruik,

jaarbasis net zoveel energie opwekt als dat het

de gedateerde uitstraling, nieuwe onderwijs-

gebruikt, Nul op de Meter. Er is in Nederland

mogelijkheden en de wens voor een IKC hebben

nog niet eerder een schoolgebouw op deze

uiteindelijk een belangrijke rol gespeeld in de

ambitieuze wijze gerenoveerd.

‘De gemeente
draagt bij aan de
renovatie en het
schoolbestuur
brengt de volledige
vergoeding in
voor energie en
onderhoud’

keuze voor renovatie.
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SCHOLENBOUW

de LeIster Igge In oPeInde, vÓÓr de renovatIe. In 1970 gebouwd en door de Jaren

aan de schooL ZIJn toegevoegd: een KInderdagoPvang, PeuteroPvang, LeerPLeIn,

LoKaaL voor de verbouwIng: enKeL gLas In staLen KoZIJnen en baKsteen

KLasLoKaaL. het IKc heeFt ZonnePaneLen, LoKaLe LuchtbehandeLIng Per ruIMte (voor

heen uItgebreId.

sPeeLLoKaaL, trIbunetraP en een coMPLeet nIeuwe aFwerKIng.

bInnenwanden.

verwarMen en KoeLen), verbeterde IsoLatIe, nIeuwe KoZIJnen voorZIen van hr++
gLas en LedverLIchtIng.

'WIJ HEBBEN HELE KORTE LIJNTJES MET ELKAAR'

sChool vol energie

samen investeren

LIAG OVER DE RENOVATIE

De gemeente en het schoolbestuur PCBO

De Leister Igge krijgt dus als eerste bestaande

de eerste ideeën om de school duurzaam aan te pakken ont-

Smallingerland werkten samen met Platform 31

basisschool in Nederland een serieuze opwaar-

Het schoolgebouw kenmerkte zich, door de vele uitbreidingen in

stonden door een gesprek met green deal scholen. In eerste

in het tweejarig innovatieprogramma School

dering (Frisse Scholen klasse B, Nul-op-de-Meter,

het verleden, door een onoverzichtelijke structuur met vele hoekjes

instantie wilde de gemeente zelf aan de slag, maar dat viel

vol Energie van de ministeries OCW (Onderwijs,

gasloos en transformatie naar IKC). Deze opwaar-

en nissen. Het creëren van overzicht en sociale controle was hier-

tegen. “we wilden echt iets nieuws doen, maar we kregen dat

Cultuur en Wetenschap) en BZK (Binnenlandse

dering, met een uitvoering in de zomervakantie,

door een van de eerste interne aspecten die we hebben aangepakt.

zonder begeleiding niet van de grond. daar was het te nieuw

Zaken en Koninkrijksrelaties). In het kader van

is best bijzonder. Maar wat dit project echt uniek

Vervolgens hebben we de symmetrie teruggebracht in het gebouw

voor,” zegt Yvonne hofstee van de gemeente smallingerland.

dit programma, bedoeld om slimme oplossingen

maakt, is dat de gemeente en het schoolbestuur

waardoor de achterzijde van het gebouw veel eenduidiger is

"Maar toen we binnen school vol energie verder gingen, ging

voor schoolrenovaties te onderzoeken en aan te

samen investeren. De gemeente draagt bij aan

geworden. We hebben vierkante meters toegevoegd ten behoeve

het heel snel." schoolbestuur en gemeente trekken in deze

jagen, selecteerde Platform 31 vijf pilotprojecten.

de renovatie. Het schoolbestuur legt de volledige

van het vernieuwde programma. Toch, door de compactere struc-

pilot vol vertrouwen en zeer ontspannen met elkaar op. “wij

Het project in Opeinde is één van die pilots.

vergoeding in die ze krijgt van de Rijksoverheid

tuur, heeft de school nu minder vierkante meters dan voorheen.

voor energie en onderhoud. Dit kan omdat

Meer voor minder, waardoor direct ook de energievraag terugloopt.

integraal Kind Centrum

Grenovation garanties geeft dat er gedurende

Het IKC heeft een leeftijdsgebonden opbouw gekregen waardoor

Yvonne: “al tekent de gemeente formeel de contracten, wij

Samenwerkingsschool De Leister Igge, OINK

20 jaar geen kosten zullen zijn voor onderhoud

leerlingen gemakkelijk alvast bij de volgende groep kunnen kijken.

zijn echt samen de ‘bouwheer’ van het project. Ik ervaar onze

peuterspelen, kinderopvang van Vandaag en de

en/of energie. Een unieke, innovatieve vorm van

Zo is er bijvoorbeeld een verbinding (zowel visueel als fysiek) tussen

samenwerking als uniek. wij leggen geen dingen op en willen

gemeente Smallingerland werkten samen in dit

samenwerken aan duurzaamheid.

de peuters en groep 3.

het niet beter weten. wij zijn van: samen kom je veel verder.”

unieke project. De samenwerkingsschool, het

Uiteindelijk heeft het hele gebouw een metamorfose ondergaan

(bron: Platform31)

peuterspelen en de kinderopvang vormen nu het

waarbij er lichtelijk onderscheid is te zien is in de drie verschil-

nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC).

lende leeftijdsgroepen. De nieuwe structuur voorziet ook in nieuwe

draaien meer van dit soort trajecten en hebben inmiddels zeer
korte lijntjes met elkaar,” zegt albert-Jan van het bestuur Pcbo.

type ruimten zoals de leerpleinen en het speellokaal. De mogelijke koppeling van deze ruimten en de gangzone maakt nieuwe
onderwijsvormen en bijvoorbeeld voorstellingen mogelijk. De
multifunctionele nieuwe trap, die ook als tribune, speelelement en
opbergruimte fungeert, speelt hierin een cruciale rol. Dit soort projectspeciﬁeke oplossingen heeft een enorme meerwaarde bovenop
de uitvraag.

De verbouwing, van basisschool tot
frisse, aardgasvrije, Nul-op-de-Meter-IKC,
is in zes weken tijd gerealiseerd

oude sItuatIe, begane grond.
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nIeuwe sItuatIe: MInder vIerKante Meters, Maar Meer nuttIge ruIMte.

KInderoPvang van vandaag.
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