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nieuwe visie op onderwijs
vraagt om andere inrichting

Het nieuwe schoolgebouw heeft op de begane grond een aantal 
leslokalen en twee gymzalen, ingericht met opvallende paarse 
kleuren. De eerste en tweede verdieping bestaan uit leerhuizen 
(aparte vleugels) met wederom kenmerkende frisse kleuren. 
Deze leerhuizen creëren een kleinschalige omgeving binnen de 
school, waardoor docenten leerlingen goed leren kennen en hen 
beter kunnen begeleiden. Het gehele complex is ontworpen door 
Thomas Rau van architectenbureau Rau te Amsterdam. Rau heeft 
zowel ervaring op het gebied van scholenbouw als met het rea-
liseren van sportvoorzieningen en sprong eruit door zijn ideeën 
over duurzaam bouwen. 

In juni 2011 heeft Descol opdracht gekregen voor het installeren 
van de sportvloeren in de gymzalen, alsmede de vloeren in de 
aula en diverse leslokalen en gangen. Descol levert al sinds 1965 
een breed scala aan multifunctionele (sport)vloeren die elk hun 
eigen specifieke voordelen en mogelijkheden bieden. De uiterma-
te slijtvaste toplaag zorgt voor een lange levensduur en dus lage 
onderhouds- en afschrijvingskosten. Deze water gedragen coating 

is in tal van kleuren beschikbaar en biedt optimale balans tussen 
stroefheid en glijvermogen.

zien en beleven
Bij de keuze voor de juiste (sport)vloeren is een goed advies be-
langrijk. Het is belangrijk te weten dat niet iedere sportvloer ge-
schikt is voor gebruik in gymzalen in het voortgezet onderwijs. 
Om tot de juiste keus te komen is rayonmanager Kirsti Bosgoed 
van Descol met alle betrokkenen van de school en Roel van Vliet, 
projectleider van bouwbedrijf Hegeman, op bezoek gegaan bij 
een eerder opgeleverd project van Descol. Kirsti: “Niets werkt 
zo goed als de vloeren met eigen ogen te zien en beleven. In 
een vroeg stadium kan de praktijkervaring van andere gebrui-
kers nog meespelen.” Descol heeft ervaren adviseurs in dienst 
die in iedere projectfase graag helpen bij het maken van de juiste 
keuzes. Zo weet de klant zeker dat de gekozen vloer aansluit bij 
alle wensen, toepassingseisen en budget. “We beschikken over 
talloze referenties waar samen met de klant een kijkje genomen 
kan worden.”

Bijna tien jaar is in Wijk bij Duurstede gepraat over vervan-
ging van het veel te krappe en verouderde Revius Lyceum. 
Door een sterke groei van het leerlingenaantal is de school 
uit zijn jasje gegroeid. Naast de bouw en inrichting van het 
Revius Lyceum is ook de visie op het onderwijs uitgebreid 
aan bod gekomen. Directrice Gemke Schrakamp: “In deze 
tijd, waarin leerlingen veel prikkels krijgen vanuit de me-
dia is het van belang om als school veel werkvormen te 
faciliteren.” Dit zit niet alleen in de manier van lesgeven 
maar ook in de inrichting van de school.
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Aansluitend op de wensen van het Revius Lyceum heeft Descol 
een passend advies verzorgd. In de twee sportzalen komt een 
Pulastic Classic 110 Eco sportvloer te liggen in frisse paarse 
kleuren. Voor ruimten waar geluiddemping gewenst is, heeft 
Descol de speciale Pulastic Acoustifloor ontwikkeld, die naast 
een dempend vermogen ook een isolerende werking heeft. 
Deze zal worden geïnstalleerd in de aula, leslokalen en gangen. 
In diverse kleurstellingen worden Pulastic Comfort vloeren 
aangebracht in de toiletten. Kleedkamers en douches worden 
uitgerust met een paarse gietvloer. 

Met kleur kan de juiste stijl van een faciliteit worden vormgege-
ven en Descol staat altijd open voor creatieve oplossingen. De 
naadloze constructie van Pulastic vloeren maken het mogelijk 

een combinatie van verschillende kleuren in één vloer te realise-
ren. Deze eigenschap sluit goed aan bij een wel heel specifieke 
wens van het Revius Lyceum. In het centrum van het gebouw 
bevindt zich een schitterende centrale ruimte waar voor een zeer 
opvallende vloer is gekozen, speciaal ontworpen door Tamar 
Clasquin, docente aan het Revius. De vloer in de aula krijgt een 
bijzonder patroon, bestaande uit meerdere kleuren die allemaal 
naadloos in elkaar overgaan. De praktijklokalen en sportzalen 
bevinden zich eveneens op de begane grond en zullen in paars-
tinten worden uitgevoerd.

energie-efficiënt
Tijdens het ontwerpproces is tevens veel aandacht besteed aan 
een goed binnenklimaat. Mede dankzij een CO

2
-gestuurde ven-

tilatie is de school zeer energie-efficiënt. Descol onderstreept dit 
door de Pulastic (sport)vloeren die een bijdrage leveren aan de 
reductie van de CO

2
-uitstoot. Het Revius Lyceum voldoet hiermee 

aan de Frisse Scholen norm. 

Descol is er trots op, als eerste onderneming in de branche 
gecertificeerd te zijn volgens de MVO Prestatieladder, geïnspi-
reerd op de norm ISO 26000. Een mooie aanvulling op de al 
jaren aanwezige ISO 9001, ISO 14001 en VCA** certificaten. Des-
col is een onderneming die aantoonbaar voldoet aan vereisten 
van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en 
maakt bewust keuzes voor het bereiken van een optimale ba-
lans tussen mensen (people), milieu (planet) en winstgevend-
heid (prosperity). 

resultaat
Het nieuwe Revius Lyceum heeft ruimten die prachtig op elkaar 
zijn afgestemd en elkaar versterken. Dit was niet mogelijk zonder 
de visie en betrokkenheid van mevrouw Gemke Schrakamp 
(directeur), de heer Lieuwe Gietema (adjunct), mevrouw Tilly 
Ubaghs (Teamleider LO) en de heer Cor van Schaik van de CVO 
Groep. Kirsti Bosgoed: “Ik denk dat de wens van het Revius 
Lyceum is uitgekomen! Er is een school neergezet waar de leer-
lingen zich thuis voelen en waarbij uitdagende kleurstellingen 
niet uit de weg zijn gegaan, met als blikvanger de schildering van 
de uitvalswegen van Wijk bij Duurstede op de vloer in de aula, 
ontworpen door Tamar Clasquin. Ik ben dan ook erg trots op het 
eindresultaat en uiteraard ook op alle betrokkenen die met grote 
inzet een fantastische school hebben neergezet!”«

‘In het centrum van het gebouw bevindt zich een schitterende centrale ruimte 
waar voor een zeer opvallende vloer is gekozen, speciaal ontworpen door Tamar 
Clasquin, docente aan het Revius’

Duurzame kenmerken Pulastic vloeren:
■	 voldoen aan Europese Bouwbesluiten, EN 14904 en AgBB (emissie arm);
■	 watergedragen coating (voldoet aan EU verfrichtlijn 2004/42/EG);
■	 gebruiksvriendelijk (indoor air quality);
■	 voor 60 procent vervaardigd uit gerecycled materiaal; 
■	 vrij van zware metalen en milieugevaarlijke producten;
■	 laag verbruik reinigingsmiddel;
■	 lange levensduur (slechts 16 procent van de grondstoffen is synthetisch);
■	 oppervlak is eenvoudig te renoveren en recyclen.


