
Bouwen aan
gezondheid

Gezonde gebouwen zijn gezond in alles. In hoe ze worden gebouwd, in hun 
materiaalgebruik, in de omgeving die ze opleveren, in het effect dat ze hebben. 
Deze whitepaper gaat over het verband tussen concept, materiaal, techniek  
en gezondheid. Over hoe gebouwen kunnen bijdragen aan onze gezondheid  
door zelf ook gezond te zijn.
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Het ontdekken van dit ‘sick building syndrome’  
had een grote invloed op de bouwwijze van zorg- en  
onderwijsvastgoed en van die van kantoren. 
Daarbij werd en wordt gezocht naar concepten en 
technieken die mogelijk maken dat een gebouw niet 
alleen niet ziek maakt, maar juist een bijdrage levert 
aan de gezondheid van de gebruikers. Als opvolger 
van de ‘sick buildings’ ontstonden zo ‘healing 
environments’: gebouwen en omgevingen die in hun 
kleurstelling, inrichting, logistieke opzet, licht- en 
luchttoelating, akoestiek en klimaatbeheer uitgaan 
van wat een mens nodig heeft om een ruimte als 
comfortabel te ervaren.

Daarna zette zich een maatschappelijk-economische 
ontwikkeling in gang die zich richtte op duurzaam 

gebruik van de bronnen die Moeder Aarde ons 
biedt. We bedachten dat hergebruik beter is 
dan vernietiging. Bovendien kent dat hergebruik 
gradaties: van recycling van materialen, via 
hergebruik van onderdelen van de bouwconstructie, 
tot aan hergebruik van het gebouw als geheel. 
Níet opnieuw beginnen is duurzamer dan dat wél 
doen; een gebouw aanpassen aan veranderende 
eisen is dus beter dan (deels) slopen en iets nieuws 
neerzetten. Het gebouw dient dus meerdere 
‘levensfases’ te kunnen krijgen.

Een derde relevant aspect is dat gebouwen steeds 
meer een statement maken. Het gebouw van de 
organisatie is niet alleen een functioneel gegeven, 
maar drukt ook iets uit. Het gebouw is een ‘teken’ 

van de aanwezigheid en ambitie van de organisatie 
die erin huist. De wijze waarop het gebouw is 
bedacht, vertelt een verhaal. Als het gaat over 
maatschappelijke organisaties in zorg en onderwijs, 
moet dat een passend verhaal zijn. Als het gaat om 
kantorenvastgoed, is het gebouw een kans om iets te 
vertellen over de ambities van de organisatie op het 
vlak van duurzaamheid en gezondheid: het gebouw 
vertelt dat hier een organisatie huist die goed voor 
haar medewerkers wil zorgen.

Gebouwen kunnen dus het antwoord bieden op 
steeds veranderende randvoorwaarden, door  
een vaste waarde te vormen die zichzelf omvormt 
naar behoefte. Door flexibiliteit te bieden die het 
gebouw laat meegroeien met de veranderende  

In de jaren 80 ontdekten we hoe belangrijk gebouwen zijn voor onze gezondheid. 
Dat de plek waar wij iedere dag werken, ons onderwijs krijgen of zorg aan ons 
wordt verleend, een directe invloed heeft op ons welbevinden. Dat er genoeg 
licht, frisse lucht en ruimte dienen te zijn om te zorgen dat wij niet ziek worden.

Inleiding

Van ‘sick buildings’ naar 
healthy building
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eisen van de tijd. Zo kunnen gebouwen de ambities 
van de gemeenschap die erin huist, zichtbaar maken. 
Maar dan moeten ze dat in hun concept en techniek 
toelaten.

Deze ontwikkelingen: healing environments, 
het gebouw met levensfases en het gebouw als 
toonbeeld van ambitie, vergen nieuwe technieken. 
Nieuwe en innovatieve materialen, bouw methoden 
en energiebronnen. De draagstructuur van een 
gebouw blijkt daarbij van doorslaggevende 
betekenis. Een draagstructuur kan immers een 
gebouw flexibel indeelbaar maken, en daardoor 
de verschillende levensfases mogelijk maken. 
Kan een open structuur bieden, waardoor licht- en 
luchttoetreding optimaal worden. En kan zorgen 

voor minder materiaalgebruik en de toepassing 
van duurzame materialen mogelijk maken.

Er zijn vijf aspecten die in de bovengenoemde 
opzichten voor het gebouw van belang zijn: vrij 
indeelbare ruimte, overspanning, plafondhoogte, 
draagvermogen en aanpasbaarheid van de gevel. 
Deze vijf aspecten worden door de draagstructuur 
bepaald. En een structuur die hoog scoort op  
deze vijf aspecten, levert dus een state of the art  
gebouw op.

Een gebouw  
dient meerdere 
‘levensfases’ 

Binnen- en buitenruimte van  
Meander Medisch Centrum, Amersfoort.

Wij bieden u in deze whitepaper door middel van 
cases en inzichten graag een beeld van wat een 
goede draagstructuur allemaal kan betekenen.
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Zorgvastgoed is voor zorgverleners van doorslag-
gevend belang geworden voor hun succes. Er moet  
aan eisen worden voldaan, maar ook moet het  
gekozen zorgconcept kunnen worden toegepast  
– en doorontwikkeld. Het vastgoed moet financier-
baar zijn en in lengte van dagen voldoen aan vaak 
steeds striktere eisen omtrent duurzaamheid  
en veiligheid. En tegelijkertijd ontwikkelen zich 
nieuwe inzichten en producten, die op die eisen  
het antwoord kunnen geven.

Van theater naar vernieuwingsplatform
Hoe zorg verleend diende te worden, stond eigenlijk 
eeuwenlang vast. De zorgverlener wist wat er  
gebeuren moest, de patiënt of cliënt onderging zijn 

zorg. Het gebouw bood het theater voor cure, care en 
GGZ-behandelingen: stabiel, berekenbaar en bekend, 
faciliteiten biedend op het vlak van techniek en zorg-
concept. Maar de patiënt van nu is mondiger en denkt 
steeds meer zelf mee; komt centraler te staan in het 
denken van de zorgverlener en het zorg stelsel; en  
bepaalt dus mede hoe de faciliteit er uit ziet. Daar-
naast neemt techniek een grote vlucht, virtuali seert 
daardoor de zorg en wordt die steeds meer op  
afstand verleend. Nu al zijn diagnostiek via wearables, 
online monitoring van de gezondheid en zelfs opereren 
op afstand werkelijkheid. Het gebouw moet dus 
eerder vernieuwing faciliteren dan handelingswijzen 
die langzamerhand overbodig beginnen te worden; 
en zich dus zonder al te veel problemen aan kunnen 
passen aan veranderde omstandigheden.

Persoonlijke zorg
De behoefte aan zorg van ouderen is zeer persoonlijk. 
Niet iedere oudere heeft behoefte aan dezelfde zorg; 
en bovendien verandert die behoefte in de loop  
van de tijd. Wooncentrum Hagedonk in Prinsenbeek 
(Breda) bestaat uit levensloopbestendige 
zorgwoningen, die eenvoudig aanpasbaar zijn door 
innovatieve vloeren en wanden, waarin kabels 
en leidingen en de klimaatvoorzieningen zijn 
opgenomen. Zo kan domotica worden toegepast 
en kunnen sommige aspecten van het gebouw 
eenvoudig aangepast worden aan veranderende 
eisen en behoeften.

Project 
Wooncentrum  
Hagedonk

Opdrachtgever 
Woonzorg Nederland

Ontwerp 
EGM architecten 
www.egm.nl

Uitvoerder
Van Wijnen  
Waalwijk BV 

Gezonde zorg

In de zorg stormt het behoorlijk. Het financierings stelsel is op de schop gegaan, 
andere partijen dan voorheen zijn verantwoordelijk gemaakt voor uitvoering  
en kwaliteit, de budgetten staan onder druk, er wordt zoetjesaan écht  
marktwerking geïntroduceerd en de wijze waarop zorg wordt verleend, vertoont 
een steeds gedifferentieerder beeld.
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Van healing environment naar  
natuur die heelt
Het isoleren van patiënten in een zorgomgeving 
dateert nog uit de tijden van het pesthuis: omdat we 
niet wisten wat er aan de hand was, werden zieken 
buiten de stad en daarmee buiten de samenleving 
geplaatst. Maar ook nu nog hebben wij de opvatting 
dat patiënten in een gespecialiseerde zorgomgeving 
dienen te worden behandeld. Tegelijkertijd weten  
we dat die omgeving in het helen een rol speelt. 
Daarom bouwen we gebouwen die de natuur 
nabootsen, want natuur is toch het beste voor 
genezing. Eigenlijk is dat raar, natuurlijk; als het 
natuur is die heelt, waarom brengen we patiënten 
dan niet in de natuur, zoals we vroeger deden in 
sanatoria?

Maar goed; als we dan toch gebouwen en natuur 
vermengen en daarmee omgevingen creëren 
die bijdragen aan ‘het fysiek, mentaal en sociaal 
welbevinden van de gebruikers’, waarom zouden 
we de ontdekkingen die we daar doen dan niet 
breder kunnen toepassen dan alleen in de zorg? 
Niets verbiedt ons om ook andere gebouwen een 
stimulerende werking te laten uitoefenen op de 
gebruikers en bewoners, zoals onderwijsgebouwen, 
kantoren en woningen.

De natuur vermengen 
met onze gebouwen

Project
Meander Medisch Centrum 

Opdrachtgever
Meander Medisch Centrum

Ontwerp
Atelier PRO/Hans van Beek cs.

Uitvoerder
Bouwcombinatie Meander VOF

Het ziekenhuis van de 21ste eeuw
Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort,  
ontworpen door Atelier PRO en gebouwd door  
Bouwcombinatie Meander VOF, hanteert de 
principes van de ‘healing environment’.   
Contact met buiten, het toelaten van licht en  
zicht op groen, het kleurgebruik, een overzichtelijke 
en op menselijke maat gebaseerde indeling 
en logistiek. Door het creëren van ruimtes die 
steeds passen bij de situatie van de patiënt 
(eenpersoonskamers, aangename wachtruimtes),  
is gestreefd naar een plezierig gebouw dat  
patiënten en bezoekers geruststelt en helpt 
gezond te worden. De draagstructuur is daarvoor 
fundamenteel: door de grote overspanning is 
er functionaliteit op maat, de geïntegreerde 
betonkernactivering maakt het mogelijk  
de plafondhoogtes te vergroten. Samen met  
de zeer transparante gevels wordt zo  een sfeer  
van licht en zicht gecreëerd.
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Nieuwe werkvormen, andere gebouwen
Het verhuren van kantoorvastgoed is momenteel een 
moeilijke opgave. Door leegstand is een kopersmarkt 
ontstaan, met de bijbehorende eisen van geïnteresseerden. 
De overheid dringt namens de maatschappij aan op 
duurzaamheid, bijvoorbeeld via stimuleringsprogramma’s. 
Multitenantship, flexwerken en Het Nieuwe Werken stellen 
andere eisen aan een kantoorgebouw dan de single big 
corporate tenant die het pand ondertussen verlaten heeft. 
Alles bij elkaar is de uitdaging kantoorgebouwen neer te  
zetten die zich weten aan te passen aan verschillende eisen  
en gebruikers. Gebouwen die meerdere levensfasen kennen  
en topprestaties leveren op het vlak van duurzaamheid  
en energiegebruik. En daarmee een levensgroot uithangbord 
worden van de intenties en ambities van de gebruikers  
van het gebouw.

Van bastion naar verbindend onderwijs
Het onderwijs is in de afgelopen decennia sterk veranderd van 
opzet en karakter. Van basisonderwijs in brede scholen tot 
projectgedreven academische scholing. Van gesloten bastions 
van kennis tot partners in bedrijfsleven en actieve deelnemers 
in de maatschappij. Het onderwijs is beweeglijker, adaptiever 
en participatiever geworden dan voorheen. 
Dat stelt eisen aan de gebouwde omgeving waarbinnen 
onderwijs zich voltrekt. De faciliteiten die ze bieden moeten 
open staan voor grote, wisselende en diverse groepen 
gebruikers. Ze moeten zich kunnen aanpassen aan vele 
soorten gebruik, uitnodigend en verbindend zijn, tonen wat 
‘binnen’ gebeurt. Het gebouw waarin het onderwijs huist,  
is een instrument geworden waarmee het zich verbindt  
aan haar omgeving.

Kantoren en onderwijs

Project
Kantoorgebouw 
The Edge

Opdrachtgever
OVG Real Estate

Ontwerp
PLP / Architecture 
OeverZaaijer  
Architectuur

Uitvoering
G&S Bouw

Voorbeeldig gebouw
The Edge langs de A10 is een kantoorgebouw  
dat zijn tijd ver vooruit is. Met 40.000 vierkante 
meter moderne werkvloer voor 1.800 mensen 
volgens de principes van ‘The New World of Work’.  
Volledig energieneutraal ontworpen en een 
absolute koploper in kwaliteit, duurzaamheid en 
gebruikerscomfort. Het vijfhoekige gebouw met  
de karakteristieke geknikte gevel heeft een BREEAM-
score van 98,4 en de certificering ‘Outstanding’ op 
zak. Een prachtig resultaat dankzij een grote ambitie, 
een slim ontwerp, innovatieve technieken en de 
flexibele draagconstructie.
De architecten van The Edge waren op zoek naar  
zo veel mogelijk flexibiliteit bij de indeling van 
de ruime kantoorvloeren. Dankzij de grote over-
spanningen konden ze dit realiseren. Verschillende 
manieren van werken kunnen nu hun plek vinden  
in het Kenniskwartier van de Zuidas, zonder dat  
dit tot ingrijpende verbouwingen of inefficiënte 
ruimtes leidt. 
The Edge is volledig flexibel ontworpen en door  
een prefab bouwmethode tot stand gekomen. 
Dat heeft een positieve invloed gehad op de 
verschillende duurzaamheidsscores van BREEAM. 
De innovatieve kanaalplaatvloeren leverden een 
belangrijke bijdrage aan de score voor MAT5.
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Project
Rijksuniversiteit  
Groningen,
Centrum voor Levens- 
wetenschappen van  
de faculteit  
Wiskunde en Natuur- 
wetenschappen

Opdrachtgever
Rijksuniversiteit  
Groningen

Ontwerp
Rudy Uytenhaak  
Architectenbureau

Uitvoerder
Bouwcombinatie  
Sternike, bestaande  
uit Strukton Bouw  
& Vastgoed, GTI en  
Voortman Staalbouw

Gericht op de toekomst
Een inspirerende omgeving voor steeds wisselende 
studentenpopulaties vraagt om huisvesting die  
mee kan veranderen. Een kern die steeds kan worden 
hergebruikt, ook als het gebouw in de toekomst 
wordt gebruikt voor andere onderwijssystemen of 
voor zorg, appartementen of als kantoor.  
De Rijksuniversiteit Groningen wilde een duurzaam 
gebouw met toekomstwaarde, passend in het 
landschap. Het ontwerp van architect Rudy 
Uytenhaak is zeer inspirerend: een lichaam dat 
loskomt uit het maaiveld en rust op twee voeten. 
Er is gekozen voor een stalen draagstructuur  
die de basis legt voor mogelijke verandering van  
de functie en daarnaast voor het comfort.  
De draagconstructie bestaat uit een staalconstructie 
met verdiepingsvloeren die zo’n grote overspanning 
hebben dat geen constructieve tussenwanden nodig 
zijn. Dat geeft de vloeren maximale indelingsvrijheid. 
De vloeren hebben betonkernactivering.
Het resultaat is een optimaal flexibel onderwijs-
gebouw van de toekomst. De grote ruimtes in 
combinatie met de grote vides zorgen voor optimale 
daglichttoetreding in de binnengebieden.  
De toekomstige waarde van dit gebouw over  
vijftig of zelfs honderd jaar is bepaald door keuzes  
die nu gemaakt zijn op het vlak van flexibiliteit: 
indien op deze aantrekkelijke locatie direct bij  
de stad in de toekomst een andere functie vereist is,  
kan het gebouw daarop worden aangepast.
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Een gebouw dat open en blijvend indeelbaar is. Waarvan de constructie een 
bijdrage levert aan een gezond en comfortabel binnenklimaat. Waar met licht 
en lucht kan worden gewerkt aan een aangename ervaring. Dat de buitenwereld 
binnenhaalt. En dat binnen en buiten alle mogelijkheden biedt om al die 
ambities te tonen. Dat is de opgave bij het creëren van healing environments. 
Maar hoe krijgen we dat voor elkaar?

Het begint met de draagconstructie
Door gebruik te maken van draagvloeren met een 
grote overspanning ontstaan grote, vrije ruimtes.  
De dragende vloer kan worden opgelegd in een 
beton- of staalconstructie, zodat ook geen dragende 
wanden nodig zijn. Stabiliteit wordt verkregen  
door stijve kernen of geveldelen toe te passen.
Grote ruimtes zonder dragende wanden kunnen 
eenvoudig opnieuw worden ingedeeld, zonder 
dat aan de constructie zelf iets hoeft te worden 
veranderd. Zo kan het gebouw als geheel worden 
herbestemd, in plaats van het uit elkaar te moeten 
halen om er delen of grondstoffen van te kunnen 
hergebruiken. Bovendien ontstaan zo lichte en 
luchtige gebouwen. Gezondheid begint dus bij  
de mogelijkheid van grote ruimtes. En die begint 
weer bij de draagconstructie.

In die constructie huist het klimaat
De flexibiliteit wordt ook gediend doordat kabels en 
leidingen eenvoudig aanpasbaar en verplaatsbaar 
zijn en blijven. Zo kunnen functies worden verplaatst 
of veranderd zonder dat het gebouw als het ware 
‘opengebroken’ hoeft te worden.  En misschien 
nog wel belangrijker: het integreren van de 
klimaat installatie in de draagconstructie (middels 
betonkernactivering) zorgt ervoor dat alle gebieden 
in het gebouw comfortabel worden verwarmd en 
gekoeld, zonder obstakels en zonder elementen die 
verplaatst moeten worden indien er iets veranderd 
wordt aan de indeling van het gebouw. Zo wordt 
het hele gebouw flexibel en geschikt voor ieder 
willekeurig gebruik.

Licht als onderdeel van de omgeving
Gezondheid en welbevinden zijn, weten we uit 
onderzoek, sterk afhankelijk van licht. En het beste 
is daglicht, dat een veel grotere intensiteit heeft 
dan kunstlicht en rustiger is. Dat betekent voor 
een gezond gebouw dat de toetreding van zoveel 
mogelijk daglicht mogelijk moet zijn. Ook daarvoor 
is de draagconstructie van belang: een constructie 
die grotere hoogtes mogelijk maakt en waarin 
zoveel mogelijk open gevelwanden kunnen worden 
toegepast, laat daardoor ook veel licht toe. Opnieuw 
gaat het daar om de flexibiliteit van het gebouw. 

Zo draagt licht optimaal bij aan de gezondheid 
van de omgeving die het gebouw biedt aan zijn 
gebruikers. Door buiten naar binnen te halen, ruimte 
te benadrukken met een grote lichtinval en met 
optimale belichting met kunstlicht waar nodig.

De techniek van de healing 
environment
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Een gevel die ambitie uit kan drukken
Zoals eerder gezegd kan een gebouw ook ambitie 
uitdrukken. Met een goede draagconstructie is een 
grote vrijheid mogelijk in de gevel van het gebouw, 
die immers geen dragende functie heeft en dus 
van een breed scala aan materialen gemaakt kan 
worden. Volledig glazen gevels bieden de meeste 
lichtinval, sommige gevelmaterialen kunnen 
bijdragen aan energiebesparing doordat ze een 
hogere isolatiewaarde hebben en het toepassen  
van natuurlijke materialen kan een bijdrage leveren 
aan een aangename ervaring van het gebouw.  
Door de vrijheid van materiaalkeuze nemen ook  
de expressiemogelijkheden enorm toe.

Bouwconstructie 
Door een intelligente toepassing van een lichte  
draagstructuur en stijve kernen kan met grote  
overspanningen worden gewerkt en blijven  
gebouwen tot in lengte van dagen herindeelbaar.

Vrije vloeren zorgen voor een flexibel gebouw

Flexibele indelingen
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Innovatie voor gezondheid
De temperatuur  
wordt bepaald op het 
aantal smartphones  
in een ruimte

Nieuwe werkvormen, andere  
gebouwen 
Gezonde gebouwen, we staan eigenlijk pas aan 
het begin. VBI zet met zijn partners in op gezonde 
gebouwen voor wonen en werken. Daarbij nemen 
we doorlopend drie thema’s als uitgangspunt: hoe 
wordt een gebouw aanpasbaar aan persoonlijke 
wensen en eisen? Hoe vinden we de optimale 
balans tussen een aantal technische eisen?  
En hoe maken we het gebouw zo open mogelijk?

Persoonlijk
Aanpasbaarheid aan persoonlijke wensen is een 
belangrijke randvoorwaarde geworden. Onze 
werkomgevingen worden steeds intelligenter.  
Dit is bijvoorbeeld te zien in The Edge, waar licht  
op werkplekken persoonlijk instelbaar is. 

Maar ook  thuis verwachten we een omgeving die 
zich aan ons aanpast. Zoals we muziek en films op 
afroep tot onze beschikking hebben, willen we ook  
in de woonomgeving steeds meer het aanbod krijgen 
dat aansluit op onze smaak: het licht past zich aan 
afhankelijk van onze activiteit, de temperatuur 
wordt bepaald op het aantal smartphones in een 
ruimte... 

Balans
Comfort draait om balans. De balans tussen het  
gebouw en de functie die het heeft. Want bij alle 
aspecten van een gezond gebouw – akoestiek, 
ventilatie, schone lucht, voldoende licht, het voor-
komen van tocht en vocht – geldt dat de bepaling 
van wat wat goed of niet goed is, afhankelijk is van 
wat iemand in een gebouw doet. Een magazijn is 

minder comfortabel dan een woonkamer, maar 
is dat erg? In een kantoor is geluid van een ander 
belang dan in een bibliotheek. En voor een werkelijke 
healing environment zijn licht en frisse lucht van 
doorslaggevend belang.

Open
Een transparante structuur is cruciaal voor de 
beleving van een gebouw. Directe of indirecte 
daglichtintreding zorgt voor productieve mensen. 
De verbinding met de rest van het gebouw en de 
omgeving zorgt voor een veilige en comfortabele 
beleving. Vrije zichtlijnen maken dat de ruimte 
als aangenaam wordt ervaren. En goede klimaat-
beheersing zorgt voor een bijna onbewuste  
kwaliteit van het verblijf in een gebouw.
Wat comfortabel is, is afhankelijk van de functie  

van een gebouw, de verbinding met de omgeving  
en de persoonlijke wensen van de gebruiker.  
De gebruiker van nu en van de toekomst. Daarom 
moet een gebouw zodanig worden bedacht 
en gemaakt, dat het kan meebewegen met 
veranderende en nieuwe eisen.



Stil
Akoestische demping (dB)

Lawaaiig

Goede akoestiek Galmend

DroogVochtig

Geen tochtTochtig

Goed geventileerdSlecht geventileerd

Schone lucht Luchtzuivering (µg/m)Vervuilde lucht

Comfortabele Koelen en verwarmen (ºC)Te koud of te warm

Licht Lichttoetreding (lm3) Donker

Ventilatie (dm3/ s*m2)
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Internationale vernieuwingskracht
VBI is onderdeel van Consolis, een groep innovatieve 
producenten van prefab-elementen, die hun kennis 
en ervaring stelselmatig met elkaar delen.  
Eén van de redenen voor de Consolisbedrijven om 
op innovatie met elkaar samen te werken, is dat de 
groep een brede range sectoren bedient. Zo kunnen 
de innovaties uit woning- en utiliteitsbouw, uit 
civiele techniek, infrastructuur, gebouwde stedelijke 
omgevingen en railinfra met elkaar worden gedeeld 
en steeds een volgende vernieuwing inluiden.  
Voor woning- en utiliteitsbouw ontstaan zo 
innovatieve benaderingen die zich onder andere 
richten op het creëren van gezonde gebouwen  
en omgevingen.

Hoofdkantoor van Statoil in Fonebu bij Oslo 
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State of the art voor zorg

Project
Meander Medisch Centrum 

Opdrachtgever
Meander Medisch Centrum

Ontwerp
Atelier PRO/Hans van Beek cs.

Uitvoerder
Bouwcombinatie Meander VOF

Het grote overstek markeert de entree en verwijst 
naar de ruggengraat van het complex, de Laan.  
Zo wordt de bezoeker welkom geheten en wordt een  
gevoel van overzicht, geborgenheid en bescherming 
gecreëerd; een voorproefje van de zorg die binnen 
wordt verleend.

Door de diepliggende kozijnen is minder zonwering 
nodig en kan optimaal gebruik worden gemaakt 
van de helende werking van het daglicht.

In het gebouw zijn klimaatvloeren toegepast,  
die voor comfort zorgen in alle ruimten.

Een dynamische 
zorgomgeving in Amersfoort

‘ Er is maximaal contact met buiten 
gecreëerd, waardoor het landschap 
tot diep in het gebouw zichtbaar  
is en voor oriëntatie zorgt.’

  Hans van Beek – architect
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Brede opvatting

Project
ABC School de Zonneparel

Opdrachtgever
Gemeente Amersfoort

Ontwerp
Jorissen Simonetti architecten

Uitvoerder
Dura Vermeer

Flexibele grond voor 
basisonderwijs

De zwevende, veelkleurige sportzaal op de 
verdieping is een herkenningspunt voor de wijk. 

Het gebouw is zo bedacht, dat het een tweede leven 
kan krijgen als appartementencomplex. Zo kan er  
een extra verdieping op worden geplaatst, kunnen  
er balkons worden aangebracht en kan de gevel 
worden aangepast zonder constructieve ingrepen.

Door een knik in het gebouw ontstaat ruimte  
voor het handhaven van de bestaande bomen.

‘ De Zonneparel is een passiefhuis: 
volledig zelfvoorzienend in  
energie en gebouwd conform 
‘Frisse Scholen Klasse B.’ 
Jan Rik Hartkamp – projectleider Dura Vermeer



Meer weten? Bel +31 (0)26 379 79 79 of volg ons  
via @flexibelcomfort

VBI bouwt mee aan duurzame, flexibele en comfortabele woon- en 
werkomgevingen. Vanuit de businesscase van de opdrachtgevers 
denken de specialisten van VBI mee en bieden heldere oplossingen. 
Door service, innoverend vermogen en intelligente industrialisatie 
maken wij het mogelijk dat onze partners hun doelen bereiken.  
Van architect tot aannemer en van woningbouwcorporatie tot 
particulier. Dat doet VBI door het leveren van de hoogste kwaliteit 
prefab-vloeren als onderdeel van een innovatieve draagconstructie.

 
Looveer 1 
6851 AJ  Huissen
Tel. +31 (0)26 379 79 79 

www.vbi.nl




