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Frisser in het hooFd
ComFosChool geeFt leerlingen betere luCht

de Frisse sCholen-oplossing is voor het 

eerst uitgevoerd in een nieuwe sChool in 

tilburg. het door tno ontwikkelde sys-

teem bestaat uit een ventilatiegedeelte en 

een traditioneel systeemplaFond met ga-

ten. de van buiten aangezogen Frisse 

luCht wordt via het plenum en het gaat-

jesplaFond in het klaslokaal geblazen, 

zonder hierbij toCht te veroorzaken.

albert sChuurman

Men neme een ventilatiesysteem en een gaatjes-
plafond en zie daar: schoolkinderen kunnen in 
hun klaslokaal worden voorzien van frisse lucht. 
Dat is kort door de bocht de strekking van het-
geen is toegepast in De Vuurvogel. Deze Tilburg-
se kindercampus – met basisschool, gymzaal, 
kinderdagverblijf en naschoolse opvang – is 
voorzien van ComfoSchool, een systeem waar-
mee de klaslokalen worden voorzien van frisse 
lucht, zonder dat dit als tocht wordt ervaren. Im-
mers, in een klaslokaal waar het openzetten van 
een raam of rooster de enige ventilatiemogelijk-
heid is, wordt al gauw geklaagd dat het tocht en 

ComfoSchool voorziet klaslokalen van frisse lucht, zonder 
dat dit als tocht wordt ervaren. (Foto’s: Rockfon)

De positie van de gaatjes spelen een cruciale rol in het toevoerproces van de frisse lucht.

Kindercampus De Vuurvogel herbergt een basisschool, gymzaal, kinderdagverblijf en naschoolse opvang.
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dat het ‘dus’ te koud is. Reden is dat de frisse 
lucht vanuit één richting het lokaal binnenkomt 
en dat is precies wat met ComfoSchool wordt 
vermeden. Het sterke punt van dit systeem is na-
melijk dat de aangevoerde frisse lucht gelijkma-
tig over een groot oppervlak wordt verspreid. Dit 
gebeurt in een dusdanig laag tempo dat de lucht-
toevoer niet als tocht zal worden ervaren. 

Frisse sCholen

Onderzoeksinstituut TNO heeft het ventilatie- 
systeem ontwikkeld en het als Frisse Scholen-
oplossing gepresenteerd. Voor de daadwerkelijke 
toepassing heeft TNO de licentie verleend aan  
J.E. StorkAir, die het systeem Comfoschool heeft 
genoemd. “Wij hebben het patent opgepakt en 
er een ventilatiesysteem voor ontwikkeld”, ver-
telt Paulien Dekker, hoofd marketing & commu-
nicatie bij J.E. StorkAir. “ComfoSchool bestaat 
echter ook uit een plafond. Er zijn nu drie partijen 
waar wij op dit gebied mee samenwerken: Arm-
strong Building Products, Den-2 en Rockfon.”
Het is de laatstgenoemde plafondleverancier die 
heeft meegewerkt aan het pilotproject in Tilburg.  
Rockfon heeft voor ComfoSchool zijn Krios-pa-
neel doorontwikkeld tot een nieuwe uitvoering: 
de Krios O2. “In dit concept is er sprake van een 
unieke combinatie”, vertelt Rockfon-rayonmana-
ger Corné van Meer. “De panelen hebben de 
hoogst haalbare akoestische absorptiewaarde 
van alpha-w=1,00. Daardoor wordt de nagalm-
tijd in een ruimte sterk beperkt en het akoestisch 
comfort verhoogd. Daarnaast is het mede aan 
deze panelen te danken dat de kinderen een 
frisse werkomgeving hebben.”
De Krios O2 is voorzien van gaten waardoor 

de totale ruimte tot een hoogte van 1,80 m – 
comfortabel is.” Comfort staat hierbij ook voor 
een prettige temperatuur. Daarbij wordt handig 
gebruikgemaakt van de warmte die de in de 
ruimte aanwezige mensen uitstralen. “Kinderen 
zijn een warmtebron”, zegt Dekker. “Doordat er 
in een lokaal veel warmte wordt geproduceerd 
door onder andere de kinderen zelf, wordt het al 
snel warm in het lokaal. De radiator hoeft dan 
nauwelijks aan. De aangevoerde frisse lucht 
wordt vermengd met de warmte in het lokaal. 
Dat zorgt voor een comfortabele temperatuur.”
De aanwezigheid van veel lucht in het plenum 
vormt geen probleem voor de toegepaste pla-
fondpanelen. Van Meer: “De Krios O2 is 100 pro-
cent vormvast en kent een tot 100 procent rela-
tieve vochtigheid. 
Dat is nodig, want de aangevoerde frisse buiten-
lucht heeft een bepaalde vochtigheidsgraad. 
Maar ook al gaat het daarbij om veel vocht, het 
plafond zal niet gaan doorhangen.” Nog een be-
langrijk kenmerk van de Krios O2 is het feit dat 
deze geen stof afgeeft. ”De gefilterde lucht blijft 
dus schoon.”
Rockfon heeft de gaten afgewerkt met kunststof 
nozzles. “Dat komt de esthetiek ten goede”, stelt 
Van Meer. “Voor de CE-certificering van de noz-
zles worden momenteel testen uitgevoerd op het 
gebied van akoestiek en brandveiligheid.”

goede regeling

Voor het ontwerp van kindercampus De Vuurvo-
gel – die enkele dagen voor kerst 2010 is opge-
leverd – tekende Grosfeld van der Velde Architec-
ten. Het Bredase architectenbureau vestigde 

frisse lucht het klaslokaal kan instromen. Deze 
lucht wordt door een ventilatiesysteem van bui-
ten aangezogen, gefilterd en via het plenum naar 
de daaronderliggende ruimte getransporteerd.  
De daarvoor in de plafondpanelen aangebrachte 
gaten vormen de laatste schakel. De positie van 
deze gaatjes is cruciaal in het toevoerproces van 
de frisse lucht, stelt Van Meer. “De hart-op-hart-
afstand tussen de gaten is 300 mm en de diame-
ter van een perforatie is 2,5 cm. Die verhoudin-
gen zorgen er voor dat de luchtcirculatie optimaal 
is.” Dekker bevestigt dit: “Uit metingen van TNO 
is gebleken dat bij deze waarden de leefzone – 



plafonds

“Voor De Vuurvogel is voor ComfoSchool gekozen, omdat het betaalbaar en technisch niet zo ingewikkeld is.” (Beeld: J.E. StorkAir)

“Zet in de zomer het systeem ‘s nachts aan, dan wordt de koudere nachtlucht door de school verspreid.”  
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ger gebeuren. En de architect liet een speels ele-
ment terugkomen met verschillende afmetingen 
van de panelen. Maar dat was geen probleem.” 

Co2-meter

De toevoer van de frisse lucht door de gaten in 
het plafond gebeurt door het creëren van over-
druk met behulp van het ventilatiesysteem. Com-
foSchool doet echter meer: het luchtverfrissings-
systeem is namelijk CO2-gestuurd. Oftewel: de 
ventilator treedt in werking nadat deze van een 
in elk klaslokaal aangebrachte CO2-meter daar-
toe een signaal krijgt. Als de ventilator draait, 
wordt hierop gereageerd door een aantal roos-
ters. Deze gaan open zodat de muffe klaslucht 
daardoor kan worden afgevoerd naar de ver-
keersruimten. Het pand kent geen lange gangen, 
omdat het op een krap perceel is neergezet.  
Wilde er voor de kinderen nog ruimte overblijven 
om lekker buiten te kunnen spelen, dan moest er 
ruimtewinst worden geboekt in het interieur van 
de school. Vandaar dat Grosfeld van der Velde 
Architecten de verkeersruimten ook een verblijfs-
kwaliteit heeft toegedicht. Daarom wordt de 
vanuit de klaslokalen ‘geïmporteerde’ lucht uit-
eindelijk doorgesluisd naar buiten. Hiervoor is 
een aantal roosters aangebracht in de vide direct 
onder het daklicht. “Er wordt naar gestreefd het 
systeem zo licht mogelijk te laten draaien”, zegt 
Van Bentum. “Dan gaan de roosters een klein 
beetje open en is de luchtverplaatsing niet of 
nauwelijks merkbaar. Dat is het meest ideaal.” 

daarbij de aandacht op onder meer een goede 
regeling van frisse lucht in het gebouw, aldus 
Martijn van Bentum die als projectarchitect bij De 
Vuurvogel was betrokken. “Wij hadden in Tilburg 
al eerder een school ontworpen en daarbij aan-
gedrongen op een goed binnenklimaat. Evenals 
bij die school was bij De Vuurvogel het budget 
het probleem.” Maar voor ComfoSchool bleek de 
financiële armslag van de kindercampus wél toe-
reikend te zijn. “Het systeem kwam echter nog 
niet verder dan het octrooi”, vertelt Van Bentum. 
“De betrokken partijen hadden de producten nog 
niet nog niet klaar en het systeem was nog niet 
in een nieuwbouwproject toegepast. Er waren 
elders in het land slechts een paar klaslokalen als 
proef met het systeem uitgevoerd.” De beno-
digde partijen wisten elkaar te vinden, zodat het 
systeem alsnog kon worden toegepast in De 
Vuurvogel. 
Veel later had dit besluit niet moeten vallen. 
Want de bouw van de kindercampus was al be-
gonnen. “We zaten in de vroege bouw toen we 
van dit systeem van J.E. StorkAir hoorden”, ver-
telt Fred Bierens, directeur-eigenaar van het op-
drachtgevende projectmanagementbureau Arec. 
“Het systeem kon echter nog worden ingepast.” 
Volgens Bierens zijn er meerdere concepten met 
behulp waarvan scholen frisser kunnen worden 
gemaakt. “Voor het implementeren van zo’n  
systeem kunnen scholen ook subsidie aanvragen. 
Voor De Vuurvogel is voor ComfoSchool gekozen, 
omdat het betaalbaar en technisch niet zo inge-

wikkeld is.”Een geluk bij een ongeluk was dat de 
hart-op-hartafstand van de gaten goed paste bin-
nen het plafondontwerp van de architect. Dat 
was namelijk al getekend. Van Bentum: “We heb-
ben panelen van 60 x 120 cm gebruikt, maar ook 
een aantal doorgesneden naar 30 x 120 cm. De 
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300 mm hart-op-hartafstand van de gaten paste 
daar goed in.” 
Ook de montage van de plafondpanelen leverde 
weinig moeilijkheden op, meldt Paul van Hal van 
Klaar Binnenafbouw. “Vanwege die nozzles 
moest het snijden van de platen wel voorzichti-

Overigens bestaan de in de verkeersruimten aan-
gebrachte ongeperforeerde plafonds ook uit 
Krios-panelen. 
Van Bentum is blij dat het frisseluchtsysteem aan 
het oog is onttrokken. “Elders zijn tijdens proe-
ven roosters gewoon in de gevel aangebracht. 
Hier is alles in de spouw weggewerkt. Bovendien 
zijn de ventilatieboxen aangebracht in neven-
ruimten als die van de toiletten. Dus in de klaslo-
kalen heb je geen hinder van de ventilatoren.”
Ook in de warme maanden van het jaar kan de 
toevoer van frisse lucht een belangrijke factor 
zijn. Bierens stelt in dit verband dat frisse lucht 
niet moet worden verward met koele lucht. “Ze-
ker met warme dagen zullen sommigen het ge-
voel blijven houden dat een raam openzetten 
toch wat frisser is. Maar dat is niet meer dan een 
emotioneel gevoel. Want met dit gebalanceerde 
ventilatiesysteem hoeft in feite nooit meer een 
raam open.” Toch kan ComfoSchool in de zomer 
min of meer een koelende factor van betekenis 
spelen. Bierens: “Zet het ‘s nachts aan, dan wordt 
de koudere nachtlucht door de school verspreid. 
Daarmee wordt het gebouw iets teruggekoeld.” 

gebruikers

De gebruikers van De Vuurvogel kunnen na een 
aantal weken nog niet al te veel zeggen over de 
werking van ComfoSchool. Directeur Ingrid van 
Beuzekom is echter alleen al tevreden over de 
grote stap vooruit die ‘haar’ school heeft ge-
maakt. “In het vorige pand zat ik in mijn kantoor 

boven op de verwarming omdat het er tochtte en 
niet warmer werd dan 12°C. Nu staan de radia-
toren bijna uit, want het gebouw is goed geïso-
leerd.” Ook het ventilatiesysteem doet een flinke 
duit in het zakje, denkt Van Beuzekom. “Collega’s 
geven aan dat de werking ervan in de positieve 
zin van het woord merkbaar is. Bovendien zie je 
de CO2-meter z’n werk doen.” Als ComfoSchool 
uiteindelijk in alle lokalen goed is ingeregeld, 
verwacht Van Beuzekom dat ook terug te zien op 
de energierekening. “Ik denk dat de energienota  
lager zal uitvallen.”
Ook voorziet Van Beuzekom dat leerlingen door 
de gezondere lucht frisser in het hoofd zullen zijn 
en dat daardoor hun prestaties erop vooruitgaan. 
Dekker onderschrijft dit. “Uit onderzoek blijkt dat 
de concentratie en leerprestaties van leerlingen 
verslechteren als de lucht in de klas niet goed is. 
Dus het gebruik van dit systeem zou tot een ver-
betering moeten leiden.”

Het was een geluk bij een ongeluk dat de hart-op-hartafstand van de gaten goed paste in het plafondontwerp van de architect.

“De kunststof nozzles komen de esthestiek ten goede.”

bouwpartners
Opdrachtgever: Arec, Goirle
Architect: Grosfeld van der Velde Architecten, 
Breda
Hoofdaannemer: Vaessen Algemeen Bouwbe-
drijf, Raamsdonksveer
Leveranciers ventilatieplafond: Rockfon, Roer-
mond & J.E. StorkAir, Zwolle
Montage plafonds: Klaar Binnenafbouw, 
Raamsdonksveer



CASESTUDY

KINDERCAMPUS 
DE VUURVOGEL

In  het  centrum  van  het  Neder-
landse  Tilburg  werd  eind  maart 
2011  kindercampus  De  Vuur-
vogel geopend. De campus bevat 
een openbare basisschool en een 
kinderdagverblijf.
De school telt dertien lokalen, een 
speellokaal,  een  centrale  aula 
met werkpleinen en een volledig 
uitgeruste  gymzaal  met  kleed-
ruimtes. Het gebouwdeel van het 
kindercentrum  bestaat  uit  vier 
kinderdagverblijfruimtes  en  een 
buitenschoolse  opvang  voor 
zestig kinderen.

Compact ontwerp
Het ontwerp van de campus, dat 
werd gerealiseerd door Grosfeld 
van der Velde Architecten, imple-
menteert  een  uiterst  compact 
tweelagig  gebouw  op  een 
perceel  van  3.100 m²  dat  aan 
drie  zijden  is  ingesloten  door 
bestaande woningbouw.
Om  een  dergelijke  compacte 
constructie  te  realiseren,  staat 
multifunctionaliteit  centraal  in  het 
ontwerp. Zo zijn er geen traditio-
nele  gangen.  “Door  de  gang-
zones een zekere verblijfsruimte te 
geven, zijn we erin geslaagd om 
het  gebouw  te  comprimeren”, 
vertelt  Martijn  van  Bentum,  die 
samen  met  Pascal  Grosfeld  als 
projectarchitect  bij  De  Vuurvogel 
is  betrokken.  “In  de  gangzones 
zijn  pleinen geïntegreerd die als 
werkruimte  dienen  naast  de 
bescheiden  klaslokalen.  Dankzij 
de  verrijdbare  tafels  en  bankjes 
zijn  deze  werkpleinen  steeds 
anders  in  te  richten.  Afhankelijk 
van de functie die  de ruimte op 
dat  moment  moet  vervullen.”

Ook  de  aula  en  speelzaal 
worden  als  doorgangszone 
aangewend. “De speelzaal naast 
de aula beschikt over een plooi-
wand,  waardoor  ook  hier  de 
ruimte kan worden heringedeeld.”

Inplanting
De buren waren aanvankelijk niet 
erg  enthousiast  over  de  plannen 
voor een nieuw en groter school-
gebouw. Om hieraan tegemoet te 
komen, kozen de architecten voor 
een  gebouw  dat  van  buiten 
gesloten oogt. “De buurtbewoners 
waren bezorgd om hun privacy. 
Met  name  omdat  de  school 
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“DE VUURVOGEL 
EERSTE FRISSE SCHOOL”
NEDERLANDSE KINDERCAMPUS IMPONEERT MET SIMPEL EN LOW BUDGET VENTILATIESYSTEEM

n maart 2011 is in het Nederlandse Tilburg kindercampus De Vuurvogel geopend. 
Behalve de ongebruikelijke locatie in het midden van een woonwijk, en het beperkte 

perceel waarop de basisschool met kinderdagverblijf en naschoolse opvang werd 
gebouwd, trekt vooral het geïntegreerde ventilatiesysteem de aandacht. 
De Vuurvogel is immers de eerste nieuwbouwschool die de naam Frisse 
School kreeg toebedeeld, dankzij ComfoSchool, een decentraal 
ventilatiesysteem waarmee klaslokalen worden voorzien 
van frisse lucht, zonder dat dit als tocht wordt ervaren.

I

Valerie Verkain

De Vuurvogel is een uiterst  
compact tweelagig gebouw 
op een perceel van slechts  
3.100 m² (foto: Rene de Wit)

PROJECTFICHE DE VUURVOGEL
OPDRACHTGEVER Stichting Opmaat/Kinderstad Tilburg

ARCHITECT Grosfeld van der Velde Architecten

AANNEMER Vaessen Algemeen Bouwbedrijf bv

BOUWPERIODE 2009-2011

OPPERVLAKTE basisschool + gymzaal: 2.040 m², kinder-
dagverblijf + buitenschoolse opvang: 800 m²

VENTILATIE Zehnder Group bv – J.E. StorkAir

PLAFONDS Rockfon

De verticale lamellen als privacyfilter
(foto: Rene de Wit)

Een werkplein als doorgangszone 
(foto: Michel Kievits)

Projectarchitecten Martijn van Bentum en Pascal Grosfeld
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CASESTUDY

grenst aan hun achtertuinen en de 
kinderen op de eerste verdieping 
makkelijk  in  hun woning konden 
binnenkijken”, aldus van Bentum. 
Vandaar  werd  ervoor  gekozen 
om  de  grote  raamopeningen  te 
voorzien van gemetselde verticale 
lamellen.  “De  raampartijen  zijn 
maximum 600 mm breed en zo’n 
30 cm in het metselwerk verdiept. 
Doorheen  die  smalle  verticale 
kolommen  worden  de  kinderen 
niet afgeleid door wat er op het 
schoolplein  gebeurt  en  krijgen 
omwonenden niet het gevoel dat 
ze worden begluurd.”

Brede school
Basisschool  De Vuurvogel  is  een 
brede  school.  Het  complex  is 
intern  verbonden  met  het  kinder-
dagverblijf  en  de  naschoolse 
opvang,  zodat  lokalen  door 
beide afdelingen gebruikt kunnen 
worden.  “Wel  is  voor  de  vorm-
geving  van  de  naschoolse  op-
vang een andere interieurarchitect 
aangesteld,  zodat  kinderen  het 
gevoel krijgen dat ze na school-
tijd in een andere wereld terecht-
komen.”
De  sportzaal  en  het  schoolplein 
zijn toegankelijk voor buurtbewo-

ners.  Overdag  hebben  de  leer-
lingen sportles in de gymzaal en 
in de avonduren gebruiken clubs 
en  verenigingen uit  de  buurt  de 
zaal.  “Naar  de gymzaal  is  een 
aparte  route  bedacht  zodat  de 
hele school ’s avonds afsluitbaar 
is.  Het  schoolplein  hebben  we 
zodanig  ontworpen  dat  het  toe-
gankelijk  is  voor  de  buurt,  en 
eveneens  kan  fungeren  als 
ontmoetingsruimte.”

Materiaalgebruik
De gevel is uitgevoerd in metsel-
werk  en  kent  een  reliëf  van 
verspringende  horizontale  lagen. 
Deze  worden  onderbroken  door 
de verticaal uitgelijnde ramen met 
gemetselde lamellen. De gymzaal 
is  uitgevoerd in  verticaal  aange-
brachte  houten latten, springt  op 
uit het geheel, en wordt gedragen 
door stalen doosletters die samen 
‘De Vuurvogel’  vormen. Voor het 
interieur werd gekozen voor een 
lichtgrijze gietvloer, epoxy wand-
coating,  beukenhouten  accenten 
en witte plafonds. “Het interieur is 
erg  sereen,  omdat  we  ervan 
uitgaan  dat  alle  tekeningen, 
meubels en jasjes zorgen voor de 
nodige kleur.”

COMFOSCHOOL

In het ontwerp van De Vuurvogel 
ging  bijzondere  aandacht  naar 
een optimaal binnenklimaat in het 
gebouw.  “Het  klimaat  in  de 
meeste scholen is belabberd. We 
wilden niet dat De Vuurvogel één 
van  die  zovelen  zou  worden.” 
Zoals  bij  de  meeste  scholen, 
bleek  het  budget  echter  een 
probleem te zijn. Een traditioneel 
mechanisch  gebalan-
ceerd  ventilatiesysteem 
was  te  duur.  Het 
ComfoSchool  systeem 
daarentegen  ontpopte 
zich wel tot een betaal-
baar alternatief. “Het is 
een simpel, effectief en 
low budget systeem.”

Ventilatiesysteem
ComfoSchool is een gepatenteerd 
decentraal ventilatiesysteem waar-
mee klaslokalen worden voorzien 
van frisse lucht, zonder dat dit als 
tocht  wordt  ervaren:  de  aange-
voerde lucht wordt immers gelijk-
matig over een grote oppervlakte 
verdeeld, in dit geval het systeem-
plafond. 
Het  plafond wordt  gebruikt  voor 
de  luchttoevoer  door  toepassing 
van  een  gepatenteerd  gaatjes-
patroon. “Frisse buitenlucht wordt 
via  ventilatoren  aangezogen  in 
het plafond. In dat plafond zitten 
gaatjes,  nozzles,  waarlangs  de 
frisse lucht in het klaslokaal dwar-
relt.  Die  nozzles  zijn  zodanig 
ontworpen  dat  er  een  soort 
werveling  ontstaat  onder  het 
plafond  die  de  frisse  lucht 
vermengt met de bestaande lucht. 
Eens  die  vermengde  lucht  is 
gedaald tot 1,80 m hoogte, net 
boven de kinderen, heeft die een 
aangename  temperatuur  waar-
door  geen  tocht  wordt  ervaren. 
Door  de  lucht  die  in  het  lokaal 
wordt geblazen, ontstaat er over-
druk  die  de  afzuigingsroosters 
aanstuurt. Die gaan vanzelf open 
en sturen de overtollige lucht naar 
buiten.” 
Daarnaast is het ventilatiesysteem 
ook  CO2-gestuurd.  De ventilator 

treedt  in  werking  wanneer  het 
CO2-gehalte in een klaslokaal te 
hoog wordt. 
Verder  houdt  het  ComfoSchool 
systeem ook rekening met het prin-
cipe dat kinderen en leerkrachten 
zelf  een  belangrijke  warmtebron 
zijn in het lokaal. De Vuurvogel is 
goed  geïsoleerd  waardoor  het 
gebruik van een radiator nauwe-
lijks  nodig  is.  De  frisse  toege-
voerde lucht houdt de temperatuur 

onder controle.
Bovendien  blijft  het 
ComfoSchool  ventila-
tieplafond  binnen  de 
wettelijke geluidsnorm 
van 35 dBA, ook als 
er  meer  geventileerd 
moet worden.

Uitvoering
Hoewel  het  systeem  nog  in 
ontwikkelingsfase  zat,  wisten  de 
benodigde  partijen  elkaar  toch 
op  tijd  te  vinden,  zodat  het 
ComfoSchool systeem alsnog kon 
worden toegepast.  ComfoSchool 
werd ontwikkeld door  het  onder-
zoeksinstituut  TNO  dat  het  als 
Frisse  Scholen  oplossing  heeft 
gepresenteerd. Voor de daadwer-
kelijke  toepassing  ervan  heeft 
TNO de licentie verleend aan J.E. 
StorkAir,  die  het  systeem  tot 
ComfoSchool  heeft  omgedoopt. 
De  plafondpanelen  voor  het 
ComfoSchool  concept  zijn  ont-
worpen  door  plafondleverancier 
Rockfon en kregen de naam Krios 
O2.  “De  dag  waarop  we 
beslisten  om  van  De  Vuurvogel 
een Frisse School te maken, was 
TNO  nog  bezig  met  systeem-
proefopstellingen  op  een  paar 
locaties  in  Nederland.  Het 
systeem  was  pas  implementeer-
baar eens De Vuurvogel al in de 
uitvoeringsfase zat. Toch zijn we 
erin  geslaagd  om  het  systeem 
volledig weg te detailleren.” Alle 
kanalen,  roosters  en  ventilatie-
motoren  zijn  quasi  onzichtbaar 
geïntegreerd. “We hebben onder 
andere  de  plafonds  in  de  ber-
gingen verlaagd om de motoren 
te  verbergen  en  we  hebben  de 
roosters in de spouw verwerkt.” 

Krios® O2
De plafondpanelen die 
voor het ComfoSchool 
concept zijn ontworpen 
door Rockfon en de naam 
Krios O2 meekregen, zijn 
zelfdragend met een kern 
van onbrandbare steenwol, 
die aan de zichtzijde zijn 
afgewerkt met een akoes-
tisch-open egaal witte 

lakgiet finishing en aan de rugzijde met een naturel mineraalvlies. Het 
plafondpaneel is voorzien van gaten met een hart-op-hartafstand van 
300 mm en de diameter van de perforatie bedraagt 25 mm. De gaten 
zijn afgewerkt met kunststof nozzles. De aanwezigheid van veel lucht in 
het plenum vormt geen probleem voor de toegepaste plafondpanelen. 
Die zijn immers 100 procent vormvast en kennen tot 100 procent rela-
tieve vochtigheid. De panelen geven ook geen stof af. De gefilterde 
lucht blijft dus proper. Voorts hebben de panelen de hoogst haalbare 
akoestische absorptiewaarde (alpa-w= 1,00), zijn ze brandbestendig, 
bieden ze 86% diffuse lichtreflectie en bevatten ze geen organische 
bestanddelen die bijdragen aan de groei van micro-organismen.

Links: de nozzles zorgen voor de toevoer van frisse lucht, door de  
lage luchtsnelheid worden tochtklachten voorkomen

Onder: frisse buitenlucht wordt via ventilatoren aangezogen in het  
plafond. Via de gaatjes in het plafond, de nozzles, dwarrelt de  
frisse lucht in het klaslokaal binnen

"EEN TRADITIONEEL 
MECHANISCH 

GEBALANCEERD 
VENTILATIESYSTEEM 

WAS TE DUUR"
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opdrachtgever	 ■	Stichting	Opmaat/Kinderstad,	Tilburg
architect	 ■	Grosfeld	van	der	Velde	Architecten,	Breda

oppervlakte	 ■	OBS	en	gymzaal	2040	m2

	 	 KDV-BSO	800	m2

capaciteit	 ■	openbare	basisschool	met	13	lokalen
	 	 volwaardige	gymzaal	(verhuurbaar	in	de	avonduren)
	 	 kinderdagverblijf	met	4	groepen
	 	 ruimte	voor	2	groepen	buitenschoolse	opvang

bouwperiode	 ■	2009	-	2011	

aannemer	 ■	Vaessen	Algemeen	Bouwbedrijf	bv,	Raamsdonksveer
directievoering	 ■	Arec	Bouwmanagement,	Goirle
adviseur	constructie	 ■	AMB-constructie	adviesbureau,	Tilburg
adviseur	installatie	 ■	Huisman	en	van	Muijen	installatie	adviesbureau,	
	 	 ’s	Hertogenbosch
w-installatie	 ■	 Installatiebedrijf	Noord	Brabant	bv,	Tilburg
e-installatie	 ■	Hekema	Elektrotechniek,	Oudewater
ventilatie	 ■	Zehnder	Group	bv,	Zwolle
plafonds	 ■	Rockfon,	Roermond
paneelwanden	 ■	Espero	bv,	Waalwijk
binnendeuren	 ■	Limburgia	Utiliteitsdeuren	bv,	Someren
hang/sluitwerk	 ■	Holtgrefe	bv,	Waalwijk
beglazing	 ■	GESW	Glashandel	bv,	Oosterhout

PROJECTGEGEVENS	SPECIAL	PROJECT KINDERCAMPUS	DE	VUURVOGEL,	TILBURG ■ TEKST	NICOLE	SMOLENAERS

FOTOGRAFIE	RENé	DE	WIT

In het centrum van Tilburg is eind maart 2011 Kinder-
campus de Vuurvogel geopend. Openbare basisschool 
de Vuurvogel en het gelijknamig nieuwe kindercentrum 
aan de Eikstraat, bestaande uit een kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal, vormen 
sinds begin dit jaar gezamenlijk deze campus voor jonge 
kinderen. Als gevolg van de beperkte bebouwingsruimte 
in het midden van een woonwijk, is het ontwerp een 
zo compact mogelijk ontworpen volume geworden. De 
verkeersruimten en aula vormen een open en multi-
functioneel gebruiksgebied in het hart van de school. 
Dankzij de aanwezigheid van een groot daklicht dringt 
veel daglicht tot deze ruimte door. De metselwerkgevels 
hebben naast de opvallende horizontale belijning in 
de gesloten gevelvlakken een sterk verticale ritmiek 
van metwerklamellen als filter naar de nabij gelegen 
omringende bebouwing. 

Het	programma	van	de	school	omvat	in	hoofdlijnen	dertien	

lokalen,	een	speellokaal,	centrale	aula	met	werkpleinen	
en	 een	 volledig	 uitgeruste	 gymzaal	 met	 kleedruimten.	
Het	 gebouwdeel	 van	 het	 kindercentrum	 bestaat	 uit	
vier	 kinderdagverblijfruimten	 en	 een	 buitenschoolse	
opvang	 voor	 zestig	 kinderen.	 Voor	 de	 architectenselectie	
werden	deelnemende	architecten	opgeroepen	een	uiterst	
compact	 gebouw	 te	 ontwerpen	 op	 een	 lastig	 kavel	 van	
3.100	vierkante	meter	in	het	centrum	van	Tilburg,	3-zijdig	
ingesloten	door	bestaande	woningbouw.	

Het	 omvangrijke	 programma	 vereist	 bijna	 3.000	 vier-
kante	 meter	 onderwijsprogramma,	 een	 zo	 groot	 mogelijk	
schoolplein	en	 tuin	voor	het	kinderdagverblijf.	Tevens	
dient	parkeren	deels	 op	 eigen	 terrein	plaats	 te	 vinden.	
Het	 PVE	 legt	 de	 nadruk	 op	 een	 multifunctioneel	 en	
flexibel	 gebouw	 (ruimte	 voor	 nieuwe	onderwijsconcep-
ten),	een	eenheid	met	een	sterk	karakter,	waarin	beide	
gebruikers	een	eigen	 identiteit	krijgen.	Tevens	hoort	de	
nieuwbouw	rust	en	professionaliteit	uit	te	stralen.

open en multifunctionele campus
voor jonge kinderen
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speelruimte
De	 gymzaal	 op	 de	 eerste	 verdieping	 is	 zodanig	 in	 het	
plan	verwerkt,	dat	gebruik	door	derden	in	de	avonduren	
mogelijk	is.	De	buitenschoolse	opvang	en	het	kinderdag-
verblijf	beschikken	over	een	werkplein	en	gangzone	die	
als	speelruimte	is	vormgegeven.	Een	interne	verbinding	
maakt	het	gebruik	van	de	speelzaal	(OBS)	door	de	bui-
tenschoolse	 opvang	 mogelijk.	 Dit	 dubbelgebruik	 komt	
ook	tot	uiting	komen	in	de	inrichting	van	het	schoolplein.	
“Het	bovenstaande	concept	hebben	we	vrijwel	letterlijk	
vertaald	naar	een	fysiek	gebouw.	De	materialisering	van	
het	gebouw	is	vervolgens	met	veel	zorgvuldigheid	geko-
zen.	De	gevel	is	uitgevoerd	in	metselwerk,	waardoor	zij	
zeer	‘hufterproof’	is.	Deze	gevel	kent	een	karakteristieke	
reliëf	van	verspringende	horizontale	lagen.	Deze	worden	
afgewisseld	met	 een	 sterk	verticale	 ritmiek,	 ter	 plaatse	
van	 de	 ramen,	 van	 gemetselde	 lamellen	 als	 filter	 naar	
de	nabij	gelegen	omringende	bebouwing.	De	uitkragende	
gymzaal	 staat	visueel	op	 stalen	doosletters	 -	DE	VUUR-
VOGEL	 -	 en	wordt	uitgevoerd	 in	verticaal	aangebrachte	
houten	latten.”

ingetogen materialisering
In	 het	 interieur	 is	 gekozen	 voor	 een	 ingetogen	 mate-
rialisering	 en	 kleurgebruik:	 een	 uniforme	 lichtgrijze	
gietvloer	 en	 epoxy	 wandcoating	 bieden,	 in	 combinatie	
met	de	serene	witte	plafonds	en	beukenhouten	accenten,	
een	 rustige	 achtergrond	 voor	 de	 vele	 kleuren	 in	 het	
dagelijks	gebruik	van	de	school.	Bijzondere	ruimten	als	
de	speelzaal	en	toiletten	zijn	als	details	in	oranje	epoxy	
uitgevoerd.	 Van	 Bentum:	 “Alle	 gebruikte	 materialen	
passen	binnen	het	budget,	kunnen	tegen	een	stootje	en	
zijn	goed	reinigbaar.	De	gewenste	transparantie	is	in	het	

hele	 gebouw	aanwezig:	 openslaande	deuren	 tussen	de	
klassen	 en	 werkpleinen,	 diverse	 vouwwanden	 en	 een	
vide	naar	de	tweede	verdieping.”

gezond binnenklimaat
De	 architect	 Grosfeld	 haalt	 nog	 een	 belangrijk	 punt	
aan.	“Tijdens	de	ontwerpfase	-	op	het	moment	dat	een	
traditioneel	mechanisch	gebalanceerd	ventilatiesysteem	
te	duur	bleek	te	zijn	-	hebben	wij	ons	in	nauwe	samen-
spraak	met	de	w-installateur	 laten	 informeren	over	het	
door	 TNO	 ontwikkelde	 Frisse	 Scholen	 systeem	 (CO

2
-

gestuurd).	 Als	 architectenbureau	 zijn	 wij	 al	 jaren	 van	
mening	dat	er	te	weinig	aandacht	is	voor	een	duurzaam	
en	 gezond	 binnenklimaat	 van	 scholen”,	 vertelt	 hij.	
“We	 hebben	 dan	 ook	 aangestuurd	 op	 een	 pilotproject	
voor	het	Frisse	Scholen	Concept	en	hebben	alle	details	
ontwikkeld	om	dit	TNO	systeem	integraal	te	integreren	in	
ons	ontwerp:	waarbij	de	toevoer	van	frisse	lucht	via	de	
spouw	boven	het	plafond	wordt	ingeblazen.	De	speciaal	
voor	dit	systeem	ontwikkelde	plafondplaten	moesten	op	
dat	moment	nog	worden	geproduceerd.”	

In	 samenwerking	met	StorkAir	 is	deze	pilot	verder	uitge-
werkt	 en	 zijn	 de	 benodigde	 installaties	 volledig	 integraal	
in	de	bouwkundige	structuur	ontworpen:	hierdoor	is	het	
systeem	 vrijwel	 onzichtbaar	 aanwezig	 in	 het	 gebouw!	
Aangezien	 de	 overheid	 deze	 initiatieven	 aanmoedigt,	
kon	 een	 aanzienlijke	 subsidie	 worden	 aangevraagd	 en	
de	 bouw	 in	 oktober	 2009	 van	 start	 gaan.	 Daarmee	 is	
Kindercampus	 de	 Vuurvogel	 het	 eerste	 daadwerkelijk	
gerealiseerde	TNO-Frisse	Scholen-project	in	Nederland!«

bron: Grosfeld van der Velde architecten

optimaal dubbelgebruik
Het	concept	van	Grosfeld	van	der	Velde	Architecten	uit	
Breda,	die	de	opdracht	 is	gegund,	 is	gebaseerd	op	de	
gedachte	de	traditionele	gangzones	te	laten	vervallen	en	
alle	verkeersruimten	te	laten	samenvallen	met	verblijfs-
ruimten.	Met	als	gevolg:	optimaal	dubbelgebruik	van	de	
beschikbare	ruimte!	“De	verkeersruimten	en	aula	vormen	
een	open	en	multifunctioneel	gebruiksgebied	in	het	hart	
van	de	school,	waar	door	toepassing	van	een	grote	licht-

koepel	in	het	dak	veel	licht	tot	doordringt.	Door	telkens	
vier	 klaslokalen	 te	 groeperen	 rondom	 een	 werkplein,	
ontstaat	een	multifunctionele	zone	waar	alle	groepen	ge-
bruik	van	kunnen	maken”,	leggen	de	verantwoordelijke	
architecten,	Pascal	Grosfeld	en	Martijn	van	Bentum,	uit.	
“Openslaande	deuren	verbinden	de	klaslokalen	met	dit	
werkplein.	Deze	werkpleinen	staan	op	hun	beurt	weer	in	
directe	verbinding	met	de	 centrale	 aula,	waardoor	ook	
de	aula	 in	afmeting	kan	variëren.	Tenslotte	 is	de	speel-
zaal	 direct	 aan	 de	 aula	 geschakeld,	 door	 middel	 van	
vouwwanden.	Een	luie	trap	in	deze	aula	functioneert	als	
stijgpunt	 tijdens	 piekmomenten	 en	 kan	 tevens	 worden	
ingezet	als	 tribune	voor	weekopeningen,	voorstellingen	
et	cetera.	De	langgerekte	vorm	zorgt	voor	een	maximale	
relatie	tussen	de	groepsruimtes	en	de	directe	omgeving:	
geregisseerde	transparantie.”

De	 missie	 van	 de	 Vuurvogel,	 ‘samen	 werken	 aan	
zelfstandigheid	 met	 kansen	 voor	 iedereen’,	 krijgt	 op	
deze	manier	 letterlijk	maximale	 ruimte	 tot	 ontplooiing.	
De	 lokalen	 liggen	aan	de	buitenzijde	van	het	gebouw	en	
dus	fysiek	en	visueel	direct	grenzend	aan	het	buitenplein.	
De	 grote	 raamopeningen	 zijn	 voorzien	 van	 gemetselde	
verticale	lamellen;	een	filter	tussen	interieur	en	exterieur.	
Het	 doel	 is	 tweeledig:	 de	 kinderen	 worden	 minimaal	
afgeleid	door	wat	er	op	het	schoolplein	gebeurd,	ander-
zijds	 hebben	 de	 direct	 omwonenden	 niet	 het	 gevoel	
vanaf	de	verdieping	 ‘begluurd’	 te	worden,	waardoor	zij	
de	gewenste	privacy	krijgen.	Het	gebouw	past	naadloos	
in	binnenstedelijke	 locatie	en	 is	van	 toegevoegde	waarde	
voor	buurt.	We	mogen	gerust	stellen	dat	op	deze	locatie	
een	 bijzondere	 architectuur	 is	 gerealiseerd	 binnen	 het	
beperkte	scholenbudget.

fotografie: Michael van Oosten (© Rockfon)
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Rockfon is al jaren een expert in met name akoestische 
plafonds. Zo is het bedrijf een tweetal jaren geleden gaan 
nadenken over wat zij kan betekenen voor de school van 
de toekomst. “Vroeger was een school alleen maar een 
leerinstituut. Tegenwoordig wordt het gebouw in de hele 
gemeenschap voor meerdere doeleinden en doelgroepen 
gebruikt. Zo zijn bijvoorbeeld Brede Scholen ontstaan”, 
schets marketingmanager Dominique Goven de ten-
dens binnen het onderwijs.“ Verder is een ontwikkeling 
gaande waarbij de leerling meer dan ooit centraal staat. 
Bovendien is naschoolse opvang uitgebreider geworden, 
doordat ouders meer en langer werken.” 

Met	deze	veranderingen	 in	het	 onderwijs	worden	 tege-
lijkertijd	meer	eisen	gesteld	aan	materialen	die	gebruikt	
worden:	 deze	 moeten	 zowel	 duurzaam,	 esthetisch	 als	
milieuvriendelijk	zijn	en	comfort	bieden	voor	alle	 ge-
bruikers.	Bouwstoffen	worden	niet	langer	meer	gezien	als	
materiaal	met	één	enkele	eigenschap,	maar	ze	worden	
juist	samengevoegd	en	geïntegreerd	in	één	plafond.	

De	 combinatie	 van	 optimale	 luchtomstandigheden	 met	
een	 goede	 geluidsabsorptie	 en	 spraakverstaanbaarheid	
bevordert	het	binnenmilieu	 in	de	klas.	Vanuit	 deze	 ge-
zondheidsgedachte	 ontwikkelde	 TNO	 een	 vernieuwend	
en	 betaalbaar	 systeem:	 het	 ventilatieplafond	 voor	 Fris-
se	 Scholen.	 Deze	 innovatie	 ventileert	 anders:	 frisse	
lucht	 wordt	 via	 openingen	 in	 het	 plafond	 verspreid	
en	 de	 ruimte	 boven	 het	 plafond	 wordt	 gebruikt	 als	
luchtverdeelsysteem.	

pilot project 
De	Frisse	Scholen	oplossing	is	voor	het	eerst	uitgevoerd	
in	openbare	basisschool	De	Vuurvogel	 in	Tilburg.	Deze	
school	is	voorzien	van	ComfoSchool,	een	vraaggestuurd	

ventilatieplafond	dat	dusdanig	is	gedimensioneerd	dat	er	
geen	tocht	kan	ontstaan	in	het	klaslokaal.	

Rockfon	 heeft	 meegewerkt	 aan	 het	 pilot	 project	 in	
Tilburg	 en	 heeft	 voor	 ComfoSchool	 haar	 Krios-paneel	
doorontwikkeld	tot	een	nieuwe	uitvoering:	de	Krios	O2.	
Deze	 is	 voorzien	 van	 gaten,	 waardoor	 frisse	 lucht	 het	
klaslokaal	 instroomt.	 De	 schone	 lucht	 wordt	 door	 een	
ventilatiesysteem	 van	 buiten	 aangezogen,	 gefilterd	 en	
via	 de	 ruimte	 boven	 het	 verlaagd	 plafond	 naar	 de	 daar	
onderliggende	 ruimte	 getransporteerd.	De	daarvoor	 in	de	
plafondpanelen	 aangebrachte	 gaten	 vormen	 de	 laatste	
schakel;	de	lucht	komt	in	het	lokaal	terecht.	

unieke combinatie
Goven:	 “Rockfon	 heeft	 uitgebreid	 onderzoek	 gedaan	
naar	 het	 potentieel	 voor	 dit	 systeem.	 We	 geloven	 dan	
ook	erg	sterk	 in	deze	unieke	combinatie	en	hebben	met-
een	alles	in	het	werk	gesteld	om	het	afgewerkte	product,	
bestaande	 uit	 plafondplaat	 en	 afgewerkte	 gaten	 (met	
ABS	 nozzles),	 CE-gecertificeerd	 te	 krijgen.	 Hiermee	
kunnen	we	ook	de	nodige	zekerheid	bieden	naar	de	eind-
gebruiker	op	het	gebied	van	akoestiek	en	brandgedrag.

De	 licentie	 voor	 het	 ventilatieplafond	 is	 door	TNO	ver-
leend	 aan	 J.E.	 StorkAir,	 die	 het	 systeem	 Comfoschool	
heeft	 genoemd.	 ComfoSchool	 combineert	 de	 sterktes	
van	het	 J.E.	StorkAir	ventilatiesysteem	met	een	plafond	
van	bijvoorbeeld	Rockfon.«

Rockfon/Rockwool	bv
Industrieweg	15
6045	JG	Roermond
t	0475	-	353035
www.rockfon.nl

innovatie van een vraaggestuurd ventilatieplafond
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■	 verkeersruimte	=	verblijfsruimte
■	 multifunctioneel	ruimtegebruik
■	 identiteit	voor	gebruikers	onder	één	dak
■	 gebruik	van	‘hufterproof’	materialen
■	 duurzame	materialen:	lage	exploitatiekosten
■	 ingetogen	gebruik	van	kleur
■	 interessante	ruimtelijkheid	door	centrale	vide
■	 eerste	TNO-Frisse	school	in	Nederland

GEZOnDE luchT In DE VuuRVOGEl 
J.E.	 StorkAir	 heeft,	 samen	 met	 kennisinstituut	 TNO	 en	 voor-
aanstaande	 leveranciers	 van	 systeemplafonds,	 een	 nieuwe	 sys-
teemoplossing	 voor	 toepassing	 in	 scholenbouw	 ontwikkeld.	 Dit	
ventilatieplafond	-	ComfoSchool	genaamd	-	bestaat	onder	andere	
uit	 een	 systeemplafond	 met	 een	 hoge	 geluidsabsorptie,	 een	
speciaal	ontwikkelde	toevoerunit	van	J.E.	StorkAir	en	een	regeling	
die	TNO	specifiek	voor	dit	schoolconcept	heeft	ontwikkeld.	

voldoende verse lucht
Binnen	Kindercampus	de	Vuurvogel	zorgt	dit	systeem	ervoor	dat	
ruim	voldoende	verse	lucht	van	buiten,	via	de	gevel,	wordt	gefil-
terd	en	ingeblazen	boven	het	verlaagd	plafond.	Deze	lucht	wordt	
gelijkmatig	via	openingen	(gepatenteerde	patroon	van	gaatjes)	in	
het	plafondoppervlak	 in	de	klaslokalen	van	de	Vuurvogel	 toege-
voerd.	Dit	 gebeurt	 door	middel	 van	 inductie	 (hoogefficiënte	bij-
menging	van	omringende	lucht).	Met	ComfoSchool	wordt	voldaan	
aan	klasse	A	voor	luchtkwaliteit	overeenkomstig	Programma	van	
Eisen	Frisse	Scholen	(Agentschap	NL).

afstemming
Het	systeem	is	in	samenspraak	met	Installatie	Adviseur	Huisman	
en	 van	 Muijen	 (’s	 Hertogenbosch)	 en	 Grosfeld	 van	 der	 Velde	
Architecten	(Breda)	voorgeschreven.	De	samenwerking	met	Instal-
lateur	NoordBrabant	 (Tilburg)	 is	 zeer	 goed	verlopen,	doordat	 er	
veelvuldige	 afstemming	was	 over	 de	 technische	 invulling.	Mede	
vanwege	 het	 feit	 dat	 alle	 partijen	 in	 nauwe	 samenwerking	 met	
elkaar	dit	project	hebben	gerealiseerd,	is	de	Vuurvogel	een	uniek	
voorbeeld	 hoe	 techniek	 en	 design	 op	 elkaar	 kunnen	 worden	
afgestemd.	Een	resultaat	om	trots	op	te	zijn.«
www.tno.nl	(frisse	scholen).	

J.E.	StorkAir	
Lingenstraat	2
8028	PM	Zwolle
www.jestorkair.nl

Grosfeld	van	der	Velde	Architecten
Reduitlaan	39
4814	DC	Breda	
t	076	-	5221811
www.grosfeldvandervelde.nl
info@grosfeldvandervelde.nl
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project
basisschool, gymzaal, kinderdagverblijf 
en buitenschoolse opvang de Vuurvogel

adres
Eikstraat 11, Tilburg

opdrachtgever	OBS  
stichting OpMaat
Dhr. M. Liebregts (directeur)
T: 013-5944868
E: directie@opmaat-scholen.nl

opdrachtgever	kinderdagverblijf+BSO  
Kinderstad
Dhr. P. van Bragt (facilitair manager)
T: 013-5840515
E: p.vanbragt@kinder-stad.nl

projectarchitecten 
ir. Pascal Grosfeld
ir. Martijn van Bentum

medewerkers  
Arian van Loon
Jordy Pereira
Dimphy Rops-Klaassen

contactpersoon	bureau  
Martijn van Bentum
076-5221811
m.vanbentum@grosfeldvandervelde.nl

opdracht	en	geleverde	diensten
Volledige ontwerpopdracht inclusief esthetische 
begeleiding op de bouw

interieurarchitect
Grosfeld van der Velde architecten
   
directievoering 
Arec Bouwmanagement, Goirle

adviseur	constructie 
AMB-constructie adviesbureau, Tilburg

adviseur	installatie 
Huisman en van Muijen
installatie adviesbureau, ‘s Hertogenbosch

aannemer
Bouwbedrijf Vaessen BV, Raamsdonksveer

BVO
OBS (incl. gymzaal): 2040 m2
KDV-BSO:   800 m2

datum	VO
januari 2006

start	bouw
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plan	beschrijving

PROJEKTBESCHRIJVING

-	verkeersruimte	=	verblijfsruimte	
-	multifunctioneel	ruimtegebruik
-	identiteit	voor	beide	gebruikers	onder	1	dak

Dit project is het resultaat van een architectenselectie, waarbij architecten 
werden opgeroepen om een zeer compact gebouw te ontwerpen op een 
lastig kavel van 3100 m2 in het centrum van Tilburg, 3-zijdig ingesloten 
door bestaande woningbouw. Het omvangrijke programma omvat bijna 
3000 m2 onderwijsprogramma, een zo groot mogelijk schoolplein en tuin 
voor het Kinderdagverblijf. Tevens dient parkeren deels op eigen terrein 
plaats te vinden. Het PVE legt de nadruk op een multifunctioneel en 
flexibel gebouw (ruimte voor nieuwe onderwijsconcepten), een eenheid 
met een sterk karakter, waarin beide gebruikers een eigen identiteit 
krijgen. Tevens dient zij rust en professionaliteit uit te stralen. 

Ons concept is gebaseerd op de gedachte om de traditionele gangzones 
te laten vervallen en alle verkeersruimte te laten samenvallen met de 
verblijfsruimtes: optimaal dubbelgebruik van de beschikbare ruimte! 
De verkeersruimtes en aula vormen een open en multifunctioneel 
gebruiksgebied in het hart van de school waar a.g.v. een groot daklicht 
veel licht tot doordringt. Door telkens 4 klaslokalen te groeperen 
rondom een werkplein, ontstaat een multifunctionele zone waar alle 
groepen gebruik van kunnen maken. Openslaande deuren verbinden de 
klaslokalen met dit werkplein. Deze werkpleinen staan weer in directe 
verbinding met de centrale aula, waardoor ook de aula in afmeting kan 
variëren. Tenslotte is de speelzaal direct aan de aula geschakeld, door 
middel van vouwwanden. Een luie trap in deze aula functioneert als 
stijgpunt tijdens de piekmomenten en kan tevens worden ingezet als 
tribune voor weekopeningen, voorstellingen etc. De lokalen liggen aan 
de buitenzijde van het gebouw en dus direct grenzend aan het plein. De 
grote raamopeningen zijn daarom voorzien van verticale lamellen, een 
filter tussen interieur en exterieur. 

De gymzaal op de eerste verdieping is zodanig in het plan verwerkt, dat 
gebruik door derden in de avonduren mogelijk is. De buitenschoolse 
opvang en het kinderdagverblijf beschikken over een werkplein en 
een gangzone welke als speelruimte is vormgegeven. Een interne 
verbinding maakt het gebruik van de speelzaal (OBS) door de 
buitenschoolse opvang mogelijk. Dit dubbelgebruik zal ook tot uiting 
komen in de inrichting van het schoolplein. 

-gebruik	van	‘hufterproof’	materialen
-ingetogen	gebruik	van	kleur
-interessante	ruimtelijkheid	d.m.v.	centrale	vide

Het bovenstaande concept hebben we vrijwel letterlijk vertaald naar een 
fysiek gebouw. De materialisering van het gebouw is vervolgens met veel 
zorgvuldigheid gekozen. De gevel is uitgevoerd in metselwerk, waardoor 
zij zeer ‘hufterproof’ is. Deze gevel kent een karakteristieke reliëf van 
verspringende horizontale lagen. Deze worden afgewisseld met een sterk 
verticale ritmiek, ter plaatse van de ramen, van gemetselde lamellen 
als filter naar de nabij gelegen omringende bebouwing. De uitkragende 
gymzaal staat visueel op stalen doosletters DE VUURVOGEL en wordt 
uitgevoerd in verticaal aangebrachte houten latten.

In het interieur is gekozen voor een ingetogen materialisering en 
kleurgebruik: een uniforme lichtgrijze gietvloer en epoxy wandcoating 
bieden in combinatie met de serene witte plafonds en beukenhouten 
accenten een rustige achtergrond voor de vele kleuren in het dagelijks 
gebruik van de school. Bijzondere ruimtes als de speelzaal en de toiletten 
zijn als accenten in oranje epoxy uitgevoerd. Alle gebruikte materialen 
passen binnen het budget, kunnen tegen een stootje en zijn goed 
reinigbaar. De gewenste transparantie is in het hele gebouw aanwezig: 
openslaande deuren tussen de klassen en de werkpleinen, diverse 
vouwwanden en een vide naar de 2e verdieping. 

-	1e	TNO-Frisse	school	in	Nederland

Tijdens de ontwerpfase (op het moment dat een traditioneel mechanisch 
gebalanceerd ventilatiesysteem te duur bleek te zijn) hebben wij ons 
laten informeren over het door TNO ontwikkelde Frisse Scholen systeem 
(CO2-gestuurd). Wij zijn als architect al vele jaren van mening dat er 
te weinig aandacht is voor een duurzaam en gezond binnenklimaat van 
scholen. We hebben dan ook aangestuurd op een pilotproject voor het 
Frisse Scholen Concept en hebben de details ontwikkeld om dit TNO 
systeem integraal te integreren in ons ontwerp: waarbij de toevoer van 
frisse lucht via de spouw boven het plafond wordt ingeblazen. De speciaal 
voor dit systeem ontwikkelde plafondplaten moesten op dat moment nog 
worden geproduceerd. In samenwerking met StorkAir hebben we deze 
pilot verder uitgewerkt en de benodigde installaties volledig integraal in de 
bouwkundige structuur ontworpen. Doordat de overheid deze initiatieven 
aanmoedigt, kon er een aanzienlijke subsidie worden aangevraagd en 
kon de bouw starten. Op dit moment is OBS de Vuurvogel het eerste 
werkelijk gerealiseerde TNO-Frisse Scholen-project in Nederland!

In het centrum van Tilburg ligt deze basisschool met kinderopvang (buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf Kinderstad). Het programma van de school 
omvat in hoofdlijnen 13 lokalen, een speellokaal, centrale aula met werkpleinen en een volledig uitgeruste gymzaal met kleedruimtes. Het gebouwdeel 
van Kinderstad bestaat uit 4 kinderdagverblijfruimtes en een buitenschoolse opvang voor 60 kinderen. Het ontwerp voor de basisschool is een zo compact 
mogelijk ontworpen volume als gevolg van de beperkte bebouwingsruimte in het midden van een woonwijk. 

programma-projectie op de locatie
volledig 2 bouwlagen

zonering buitenruimte

programma-projectie op de locatie
gedeeltelijk 2 bouwlagen

positionering bouwmassa´s

‘conceptuele plattegrond’
verkeersruimte = verblijfsruimte
maximale betrekking interieur-exterieur
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situatie
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plattegronden	0,	+1	

plattegrond BG

plattegrond +1

langsdoorsnede



	 	 	 publicatie	-	KINDERCAMPUS	‘De	Vuurvogel’

gevelaanzichten

zuid gevel

west gevel

noord gevel

oost gevel
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foto’s	exterieur
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foto’s	exterieur
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foto’s	exterieur



	 	 	 publicatie	-	KINDERCAMPUS	‘De	Vuurvogel’

foto’s	interieur
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