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‘Wĳ passen de duurzaamheidsprincipes van de Trias Energetica 
creatief toe. Een energieneutraal gebouw lĳkt misschien een 

logische optelsom van principes, maar niets is minder waar: je 
moet talloze afwegingen maken. Niets is eenduidig.’ Exemplarisch 
voor deze stelling is de  energieneutrale Brede School Houthaven in 

Amsterdam, die in oktober 2014 in gebruik werd genomen.

Een katalysator 
voor de wĳk

Brede School Houthaven, Amsterdam

Tekst Hannah Schubert  |  Beeld Thea van den Heuvel (DAPh)



beschutte plekjes om te zitten en de royale raampartĳen 

geven zicht op het binnenleven. De twee lange zĳdes 

van het gebouw hebben elk een verbĳzondering; aan de 

noordzĳde in de vorm van een grote erker met foyer en 

aan de zuidzĳde een dubbelhoge loggia met  buitenterras 

dat toegankelĳk wordt voor de buurt en waar in de 

zomer een filmscherm kan worden opgehangen. De 

gevel is ‘als een geborduurde huid van metselwerk, die 

als een jurk om het gebouw heen gedrapeerd is’, aldus 

Rohmer. Het bureau bleek in het verleden al niet wars 

van ornamenten en ook hier zĳn de prefab betonelemen-

ten ingelegd met geometrische baksteen patronen met 

brede, terugliggende voegen. Op bepaalde punten zĳn 

wit geglazuurde stenen, tegels met kindertekeningen of 

nestkastjes op verschillende windrichtingen ingelaten 

in de panelen, die een verdere verfijning aan de gevel 

verlenen.

Dynamisch doolhof
De hoofdopzet van het gebouw is een flexibel casco dat 

bestaat uit een kolommenstructuur met grote overspan-

ningen. De indelingsvrĳheid is hierdoor maximaal: 

als in de toekomst het gebruik verandert, kunnen de 

ruimtes eenvoudig groter of kleiner worden gemaakt 

door middel van flexibele wanden – een uitdrukkelĳke 

wens van de opdrachtgever, de gemeente Amsterdam. De 

plattegrond is gebaseerd op een helder circulatieschema: 

de dubbelhoge, geluidproducerende functies (sporthal 

en aula) vormen het hart en zĳn op elkaar gestapeld. 

De groepsruimtes en klaslokalen zĳn rondom deze kern 

gesitueerd waardoor ze optimaal zĳn georiënteerd op 

licht en lucht. De Brede School Houthaven is behalve 

energieneutraal namelĳk ook volgens het principe Frisse 

Scholen Klasse A gebouwd. 

De plattegrond is spiegelsymmetrisch, maar anders dan 

dit doet vermoeden is het gebouw bĳ een eerste bezoek 

een labyrint, of, aldus Rohmer: ‘een ruimtelĳke ontdek-

kingsreis’. De hoofdentree zit momenteel gevoelsmatig 

aan de achterkant, georiënteerd op de wĳk die nog 

gebouwd moet worden. Bĳ binnenkomst staat men 

vrĳwel direct in de aula, met grote tribunetrappen aan 

weerszĳden die naar de eerste verdieping leiden. Door 

de stapeling van aula en sporthal wordt een split-level 

situatie gecreëerd die zichtrelaties tussen de verschil-

lende verdiepingen mogelĳk maakt en het licht tot diep 

in het gebouw laat doordringen. De aula krĳgt licht vanaf 

de zĳkanten en de sporthal van de zĳde én vanaf het 

dak, waar een buitenruimte voor het kinderdagverblĳf is 

gesitueerd. 

De Houthaven ten westen van het centrum is een 

 typische rafelrand van de stad. Wie hier tien jaar geleden 

kwam, had het gevoel alsof de stad hier stopte: de bouw-

blokken, veelal gebouwd in Amsterdamse School-stĳl, 

hielden op bĳ de Spaarndammerdĳk, vanaf waar je een 

panoramisch uitzicht over braakliggende terreinen, het IJ 

en zich terugtrekkende havenactiviteiten had. 

Die tĳden zĳn voorbĳ: de Houthaven is één van de tien 

excellente gebieden in Nederland waarvoor de aan-

gescherpte Bouwbesluiteisen voor 2020 gelden. Met 

steun van Europese subsidies wordt de Houthaven een 

voorbeeldproject: Amsterdam gaat vanaf 2015 honderd 

procent klimaatneutraal bouwen. De benodigde energie 

voor de Houthaven, waar op zeven eilanden ruim twee-

duizend woningen zullen verrĳzen, wordt duurzaam 

opgewekt.

De Brede School Houthaven is het kopgebouw van 

Eiland 3 en sluit met zĳn imposante voorkomen, 

materiaal- en kleurgebruik aan op de rĳke traditie van 

de Amsterdamse School. Het gebouw ligt centraal aan 

het toekomstige park dat het oude en nieuwe deel van 

de Spaarndammer buurt aan elkaar rĳgt en vormt zo een 

‘poort’ naar de nieuwe Houthaven. Architect Marlies 

Rohmer: ‘De scholen van nu staan als een kathedraal in het 

landschap en zĳn verankerd in het stedelĳk weefsel. Uiter-

aard maak je een gebouw in eerste instantie voor kinderen, 

maar dat heeft ook zĳn weerslag op de omgeving: scholen 

krĳgen een steeds publieker karakter, met verschillende 

gebruikers en dubbelgebruik in het weekend.’

Publiek karakter
Dat geldt ook voor de Brede School Houthaven. Het 

robuuste en compacte bouwblok huisvest twee basis-

scholen, het 4e Gymnasium, een kinderdagverblĳf, 

buitenschoolse opvang en bedrĳven op de bovenste 

verdieping. Alle gebruikers van het gebouw hebben 

hun eigen herkenbare toegang en doordat het gebouw 

‘gecompartimenteerd’ is, zĳn alle programmaonderdelen 

los van elkaar te gebruiken. Zo zĳn de sportzaal en het 

auditorium met muziekruimte na schooltĳd verhuur-

baar.  Ook opent op korte termĳn een horecavoorziening 

op de begane grond, zodat het gebouw een belangrĳke 

functie zal vervullen voor zowel de oude buurt, als voor 

de nieuwe bewoners van de eilanden.

Ondanks zĳn massieve voorkomen heeft het gebouw een 

opvallend verfijnde en open uitstraling: de entrees glooi-

en naar binnen, de diepe neggen van de ramen bieden 
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Al dwalend door het gebouw wordt duidelĳk hoe snel 

de gebruikers het zich eigen maken. Een maand nadat 

de school in gebruik is genomen, hangen reeds overal 

kindertekeningen, knutselwerkjes en worden er hutten 

gebouwd. Op de derde verdieping, tĳdelĳk in gebruik 

door Het 4e Gymnasium, concentreren pubers zich op 

een proefwerk en kun je door grote ramen de sporthal 

inkĳken. Op de verdieping daarboven – waar de ruimtes 

verhuurd worden aan bedrĳven – ligt een hele ruimte vol 

met yogamatten. Het ruikt er licht naar wierook. Gebruik 

en gebruikers kunnen uitstekend naast elkaar functio-

neren.

Hoogwaardige materialen
Wat direct opvalt is het afwerkingsniveau van het ge-

bouw en de hoogwaardige materialen die zowel buiten 

als binnen zĳn toegepast. Hier geen typisch marmoleum, 

vliesbehang en systeemplafonds, maar een tribune 

van onderhoudsvrĳ bamboe, wanden van FSC-gekeurd 

hout en een gepolĳste betonvloer met vloerverwarming 

en -koeling. Dit is geen overbodige luxe of geldverspil-

ling: door de hoogwaardige materialen is het interieur 

 volledig onderhoudsarm, een belangrĳk aspect van 

energieneutraal bouwen.

Rohmer: ‘Ik probeer opdrachtgevers er al jaren van te 

overtuigen dat ze een gebouw in plaats van in dertig 

jaar in vĳftig of honderd jaar kunnen laten afschrĳven. 

Dan kun je met grotere budgetten werken en hoef je niet 

op materialen te beknibbelen zodat je gebouwen kunt 

maken die écht duurzaam zĳn… Ik blĳf het zeggen: goed-

koop is duurkoop.’ De Brede School Houthaven heeft een 

afschrĳvingstermĳn van vĳftig jaar. Met een budget van 

circa tien miljoen euro kon een buitengewoon ambitieus 

en energieneutraal project gerealiseerd worden. 

Communicerende vaten
De duurzaamheidsaspecten van de Brede School zĳn ge-

baseerd op een aantal ‘low-tech principes’: een compact, 

flexibel en goed geïsoleerd casco in combinatie met een 

optimale daglichttoetreding tot diep in het gebouw. De 

opgave om een Frisse School Klasse A te maken én een 

energieneutraal gebouw is eigenlĳk een paradox. De eer-

ste vraagt om veel licht en lucht, terwĳl de tweede een zo 

compact mogelĳk gebouw verlangt dat zo min mogelĳk 

energie verspilt. ‘Dit zĳn communicerende vaten waarin 

je als architect en opdrachtgever continu keuzes moet 

maken’, licht Rohmer toe.

Ze besloot, ondanks de consequenties voor de compact-

heid van het gebouw, om toch grote ramen aan alle zĳden 

van het gebouw te maken. Bovendien heeft het gebouw 

twee hal¤limaten; de grote buitenfoyer in de zuidgevel en 

de dakpatio. Het geveloppervlak neemt hierdoor toe en er 

ontstaan ‘gaten’ in de compacte kolos, maar de lee¥aar-

heid verbetert hierdoor exponentieel, aldus de architect. 

‘We hebben bewust een heel zwaar gebouw gemaakt’, 

vertelt Rohmer. ‘Paradoxaal genoeg is het een potdichte 

sarcofaag waaruit de warmte niet meer kan ontsnap-

pen. Dat is een interessant gegeven, want in scholen 

produceren we juist warmte.’ Immers: dertig kinderen in 

een klaslokaal is alsof er dertig  kacheltjes staan die op 37 

graden branden. Het koelen van het gebouw is dan ook 

belangrĳker dan verwarmen – en duurder. Gekoeld wordt 

daarom met het water uit het IJ, dat op 13 graden binnen 

komt en, mocht het nodig zĳn, wordt er verwarmd met 

duurzaam opgewekte stadswarmte.

En zo zĳn er meer tegenstellingen: de grote raam partĳen 

zorgen voor een optimale daglichttoetreding, maar 

moeten tegelĳkertĳd met zonweringen en lichtwering 

‘Ik probeer opdrachtgevers er al jaren van te overtuigen dat ze een 
gebouw in plaats van in dertig jaar in vijftig of honderd jaar kunnen 
laten afschrijven. Dan kun je met grotere budgetten werken en hoef je 
niet op materialen te beknibbelen zodat je gebouwen kunt maken die 
écht duurzaam zijn… Ik blijf het zeggen: goedkoop is duurkoop’

47Tot in detail

Bouwformatie Nr.1  |  januari 2015



<Chapeau>

<Kop>
<Intro>

<Intro>

<Broodtekst>

In scholen is er een grote koelbehoefte als gevolg van de menselĳke lichaamstemperatuur.

‘De scholen van nu staan als een kathedraal in het landschap…’
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weer worden gedimd. Bovendien zorgen de grote gevel-

openingen voor warmteverlies en betekent het gebruik 

van hoogwaardig glas dat het gebouw slechter scoort op 

bepaalde duurzaamheidsaspecten, omdat het materiaal 

een grote ecologische footprint heeft. Anderzĳds is het 

interieur door de grote raampartĳen juist zo licht dat er 

bĳna geen verlichting meer nodig is – wat op zĳn beurt 

ook weer de nodige energie bespaart. Het ontwerp van 

de Brede School is doorspekt met afwegingen: wat ‘on-

gunstig’ is voor energieneutraal bouwen kan de lee¥aar-

heid extreem verbeteren en wat ongunstig lĳkt voor een 

Frisse School is juist wenselĳk volgens de regels van een 

energieneutraal gebouw. 

Dat geldt ook voor het gebruik van beton waarvan de 

ecologische footprint eveneens groot is. Daar staat echter 

tegenover dat met betonkernactivering verwarmd en 

gekoeld wordt en dat het gebouw door het materiaalge-

bruik een zeer lange levensduur heeft. De vloer is onaf-

gewerkt zodat ook hier de warmte goed in kan worden 

opgeslagen. De akoestiek is geregeld middels baffles en 

wandpanelen, zodat de vloermassa zĳn werk kan blĳven 

doen. Bovendien is er geen afwerkingslaag, zodat de 

vloer geen onderhoud nodig heeft. In de klaslokalen valt 

de riante hoogte van de ruimten op: van 4,5 meter op 

de begane grond en 3,6 meter op de bovenliggende ver-

diepingen. Deze ruimten absorberen de warmte en door 

de toegepaste CO2-detectie wordt er alleen geventileerd 

wanneer het nodig is. Strategisch geplaatste klepramen 

– boven de zonwering zodat er geen opgewarmde lucht 

binnen komt – geven gebruikers de mogelĳkheid zelf 

temperatuur en ventilatie te beïnvloeden. 

Naast een hele reeks ‘low-tech’ zĳn er ook veel ‘high-

tech’ principes toegepast. Op de begane grond is een 

indrukwekkende installatieruimte ingericht die onder 

andere de ventilatie en temperatuur reguleert. Hier 

komen de duurzaam opgewekte stadswarmte en -koe-

ling binnen, in combinatie met een luchtbehandelings-

installatie die gebruikmaakt van een energiebesparend 

‘warmtewiel’. Tot slot is het hele dak voorzien van circa 

1.800 m2 PV-panelen. Hiermee wordt in de resterende 

energievraag voorzien: alle gebouwgebonden energie is 

gedekt. Als er meer energie wordt opgewekt vloeit deze 

terug in het systeem en kan worden ingezet voor de ge-

bruiksgebonden energie, zoals computers en verlichting. 

Katalysator 
Het komende jaar worden de prestaties van het gebouw 

nauwlettend gemonitord. Rohmer over de gemaakte 

afwegingen: ‘We hebben er voor gekozen om de lee¥aar-

heid van het gebouw zo goed mogelĳk te maken. Je kunt 

de randvoorwaarden voor energieneutraal bouwen niet 

letterlĳk interpreteren, want dan bouw je alleen nog maar 

compacte dozen.’ Voor de Brede School zĳn deze keuzes op 

het scherpst van de snede gemaakt om de optimale balans 

tussen gezondheid en energiezuinigheid te kunnen 

realiseren. Het resultaat is een flexibel gebouw waar het 

gebruik en de lee¥aarheid voorop staan, dat iets terug-

geeft aan zĳn omgeving én waar tegelĳkertĳd de hoogst 

mogelĳke standaard met betrekking tot duurzaamheid is 

gehaald. De gemiddelde GPR-score bedraagt 8,8. 

Enkele jaren geleden kwam Rohmer in het nieuws 

doordat ze al haar oude projecten bezocht in de door 

haar geïnitieerde reeks ‘What happened to’. Rohmer: ‘Na 

vĳfentwintig jaar had ik de onbedwingbare behoefte 

om vooral de oudere gebouwen weer eens op te zoeken. 

Om te kĳken hoe het de gebouwen is vergaan, en hoe 

de nieuwe generaties er gebruik van maken. Ik wil mĳn 

idealen, dromen en kennis waarmee ik de ontwerpen 

heb gemaakt, spiegelen aan de praktĳk. De huidige duur-

zaamheidsvraag maakt het des te interessanter om te 

bezien hoe duurzaam ons oude werk eigenlĳk gebleken 

is.’ Hoewel de huidige ambities op het vlak van duur-

zaamheid ontegenzeggelĳk anders zĳn dan vĳfentwintig 

jaar geleden, zou het een zeer spannende exercitie zĳn 

als Rohmer over enkele jaren ook terugkĳkt op de Brede 

School Houthaven: het gebouw zal ongetwĳfeld niet 

alleen een katalysator voor de wĳk zĳn, maar ook voor de 

mogelĳkheden van een stad die energieneutraal bouwt.

‘We hebben ervoor gekozen om de leefbaarheid van het gebouw 
zo goed mogelijk te maken. Je kunt de randvoorwaarden voor 
energieneutraal bouwen niet letterlijk interpreteren, want dan 
bouw je alleen nog maar compacte dozen’
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Architect:  Architectenbureau Marlies Rohmer

Opdrachtgever:  Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West, in samenwerking 

met schoolbesturen AWBR en AMOS

Ontwerp:  2011 - 2012 

Oplevering:  2014

Oppervlakte BVO:  6.812 m2

Bouwsom:  € 10.000.000,- inclusief installaties, exclusief btw

Programma:  2 basisscholen (Wereldschool Amsterdam en Spaarndam-

merhout school), tĳdelĳke huisvesting Het 4e Gymnasium, 

kinderdagverblĳf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, 

sportzaal, theater, horecaruimte en bedrĳfsruimten.

Frisse Scholen:  Klasse A Energieneutraal

Adviseurs:  Bouwadviesbureau Strackee, SchreuderGroep ingenieurs/

adviseurs, Nelissen Ingenieursbureau, Aldus Bouw-

innovatie

Aannemer:  Bouwbedrĳf M.J. de Nĳs & Zonen B.V.

A Basisschool Wereldschool Amsterdam

1  groepsruimte

2  leerplein

3  concierge

4  berging

B Basisschool De Spaarndammerhout

1  groepsruimte

2  leerplein

3  concierge

4  berging

C  Gemeenschappelĳk

4  berging

5  speellokaal/aula

6  muzieklokaal

7  tribune

8  techniek/container

D  Voorschool

1  groepsruimte

E  Horeca

4  berging

9  horeca

Projectinformatie
Legenda plattegrond
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A Basisschool Wereldschool Amsterdam

1  groepsruimte

2  leerplein

3  concierge

4  berging

B Basisschool De Spaarndammerhout

1  groepsruimte

2  leerplein

3  concierge

4  berging

C  Gemeenschappelĳk

4  berging

5  speellokaal/aula

6  muzieklokaal

7  tribune

8  techniek/container

D  Voorschool

1  groepsruimte

E  Horeca

4  berging

9  horeca

Legenda plattegrond

2

3

4

5

1Kĳk voor meer details op 
www.bouwformatie.nl

Brede School Houthaven

1. Opbouw wand:

- Prefab betonnen gevelelement v.v. 

metselwerk 180 mm

- Luchtspouw 60 mm

- Isolatieplaat over de stĳlen v.v. 

 waterkerende laag 28 mm

- Geïsoleerde HSB-binnenspouwblad 

220 mm

- Dampremmende laag

- Gipsplaat 12,5 mm

- Gipsvezelplaat 12,5 mm

2. Werkblad:

- Multiplex 22 mm

- Koker 40 mm

3. Raamopening:

- Uitvalscherm

- HR-beglazing

- Vitrinekast 205 mm

4. Opbouw wand:

- Prefab betonnen gevelelement v.v. 

metselwerk 180 mm

- Luchtspouw 60 mm

- Stalen geveldrager

- Waterkerende damp-open folie

- Hoogwaardige isolatie 80 mm

- Breedplaatvloer 

5. Opbouw vloer:

- Dekvloer 50 mm

- Breedplaatvloer 370 mm

2

4

3

1

Schaal 1:20

5
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