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De bestaande bouw en de
nieuwbouw zijn niet van
elkaar te onderscheiden.
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Renovatie en nieuwbouw
in één school
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Berekenen is 1
“Je kunt als bureau de constructie berekenen of je
kunt de constructie berekenen én meedenken hoe het
gemaakt kan worden zoals de architect het bedoeld
heeft. Het laatste is onze manier.” Aan het woord is
Frank Verwijst van Bouwkundig Adviesbureau Verwijst
uit Odiliapeel.
“Bij de bouw en verbouw van OBS Uilenbrink kregen
wij als constructiebureau te maken met een bestaande
constructie en de keuzes voor materialen die destijds
gemaakt zijn. Wij proberen dan de bestaande
constructiegegevens boven water te krijgen. Nu
worden er immers andere eisen gesteld aan onder
meer isolatie. Dus wij zoeken terug, kijken of de
nieuwbouw erop aangesloten kan worden, of
elementen eventueel verzwaard kunnen worden.”
Meedenken in constructieve oplossingen
“Niet alles was mogelijk, er moest iets meer worden
afgebroken dan het oorspronkelijke plan en er zijn
nieuwe vloeren gestort. Er waren op plekken ook
hulpconstructies nodig om te kunnen maken zoals de
architect het bedoelde. Dat is onze kracht, niet alleen
constructies berekenen maar vanaf het eerste moment
meedenken in constructieve oplossingen.”

Ontwerp
Bouwkundig tekenwerk
Werktekeningen
Constructie berekeningen

Woningbouw - Utiliteitsbouw

ijst.eu

www.verw
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‘Het bouwen van de school was
voor alle betrokkenen een groot feest’

In Veghel staat een nieuwe basisschool, OBS De Uilenbrink. Hoewel, nieuw? De bouwopdracht behelsde onder
meer het behoud van zes lokalen van de oorspronkelijke bouw. In opdracht van Stichting SAAM ging Van der
Heijden bouw en ontwikkeling uit Schaijk er met neven- en ketenpartners mee aan de slag.

Rob van der Heijden werkt bij Van der
Heijden bouw en ontwikkeling als
projectleider: “Wij bouwen regelmatig
scholen en deden dat ook al eerder voor
en met Stichting SAAM. We zijn met het
schetsontwerp van de architect aan de slag
gegaan en hebben met het bouwteam een
aanbieding voor de aanbesteding gemaakt.
Wij werken samen met vaste
ketenpartners zodat we een schoolgebouw
kunnen realiseren dat precies is afgestemd
op de wensen van de klant. Volgens vooraf
afgesproken voorwaarden.”

Geen complete nieuwbouw
Van der Heijden vervolgt: “Bijzonder aan
deze bouw is dat het geen complete

nieuwbouw is. Een deel van de oude
school is blijven staan. Dit deel is
opgegaan in de nieuwbouw en is niet meer
als zodanig te herkennen. Op de bestaande
draagstructuren zijn nieuwe gevels,
dakbedekkingen en kozijnen aangebracht.
In deze bouw is dit de grootste uitdaging
geweest: hoe krijgen we de bestaande
gevels aansluitend en gelijk ogend aan de
nieuwbouw. En hoe krijgen we het
passend qua isolatie-eisen. Het
gerenoveerde deel moet namelijk ook voldoen aan de huidige eisen op het gebied
van isolatie en energieprestatiecoëfficiënt.
Dat is goed gelukt, er was een luchtdichtheid van 0,2 opgelegd en we hebben 0,15
gerealiseerd. Dit betekent dat als je het

hele vloer-, wand- en dakoppervlak bij
elkaar neemt (zo’n 5.210 m²), er een
luchtlek van 38x38cm is overgebleven. De
school heeft daarnaast een actief
luchtverversingssysteem waarmee het
voldoet aan de norm Frisse scholen.”

Paradepaardje
Een paradepaardje binnen in de school
is de tribunetrap. Deze wordt gebruikt
als trap maar dient ook als tribune voor
eventuele optredens en presentaties. De
speelzaal met podium tegenover de trap
kan bij de ruimte worden betrokken.

Bouwteam denkt vooruit
Van der Heijden bouw en ontwikkeling
werkt altijd in een bouwteam. “Vanaf de
start van het project werken we met een
vast team. Alles wordt in BIM
verwerkt, waardoor iedereen inzage heeft
in alle stukken. Ieders inbreng wordt in de
plannen verwerkt waarbij we het
eindproduct maar vooral ook de behoefte
van de eindgebruiker centraal stellen. Onze
partners dagen we altijd uit om vooruit te
denken. Nieuwe partners, die deze manier
van samenwerking en transparantie nog
niet gewend zijn, nemen we hierin mee
middels de lean & learn methode.
Hierdoor verkorten we de doorlooptijd en
voorkomen we onnodige fouten. Door een
zorgvuldig en transparant voortraject is het
gebouw opgeleverd exact volgens afspraak
en zonder enige onaangename verrassing.
Ook zijn er aan het einde geen financiële
verrassingen voor de opdrachtgever. Voor
het gehele bouwteam én opdrachtgever
was het bouwen van deze school dan ook
één groot feest.”

Zes lokalen van de oorspronkelijke bouw zijn
naadloos opgenomen in de nieuwbouw.
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‘Schoolvoorbeeld van samenwerking
in een bouwteam
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Ons werk gaat
veel verder dan
alleen techniek.

Regenwater door toilet
in BENG-school

Uw toekomst is
ons uitgangspunt.
We ontzorgen,
innoveren en tillen
uw onderneming
gezamenlijk naar
een hoger plan.

OBS Uilenbrink is een BENG-gebouw met een
GPR-score van 9.0 waarvoor Willems Uden de
W-installaties voor zijn rekening nam. De Uilenbrink

“DE VERBINDING NAAR MORGEN”

is gasloos en voorzien van warmtepompen die zowel
voor het verwarmen als het koelen van het gebouw
zorgen. Temperatuur en CO2 zijn per ruimte te regelen.
De leerlingen maken straks gebruik van een Frisse
school, klasse B. Het pand is zo duurzaam mogelijk
gebouwd en is daarom niet alleen uitgerust met
PV-panelen maar er wordt ook regenwater ingezet

‘Het voelt toch een
beetje als je kindje’

voor de toiletspoelingen.
Hoge kwaliteit
Algemeen Directeur Patrick Kremers: “Wij bouwen
continu (multifunctionele) scholen en deze
bouwteamsamenwerking draagt bij aan een hoge
kwaliteit, wat voor alle partners een vereiste is. Deze
samenwerking zorgt er ook voor dat er geen
onverwachte kostenposten ontstaan, waardoor ook bij
dit project weer binnen budget is gebouwd. Dat hoort
ook bij een goede bouwpartner zijn.”

De volledige E-installatie van OBS Uilenbrink in
Veghel is uitgevoerd door Herlings Electro Techniek
uit Uden. De data-installatie met wifi-punten, de
brandmeldinstallatie, het alarmsysteem, de verlichting:
kortom, alles waar een stekker aan zit. De verlichting
wordt aangestuurd op basis van een domoticasysteem.
“De gangen in de bestaande bouw hebben geen direct
daglicht”, vertelt projectleider Jeroen van Eert. “Om het
comfort te verbeteren, is er dynamische verlichting
aangebracht waarmee we het daglicht kunnen
simuleren. In een bouw is de nodige afstemming
nodig wie er wanneer aan het werk is. In dit
bouwteam met Van der Heijden werkt dat goed. Een
goede werksfeer is het beste voor iedereen.”
Onderhoud
“Het bouwen in een team is een van onze

Willems Uden adviseert,
berekent, ontwerpt,
realiseert én beheert alle
werktuigbouwkundige
installaties

speerpunten. Daarnaast zijn dat klantvriendelijkheid
en het streven naar het mogen doen van het
onderhoud na de bouw. Door de looptijd van de bouw
van een pand voelt zo’n gebouw toch een beetje als je
kindje. Dan is het fijn om het pand straks in gebruik te
zien.”

Industrielaan 5a
5405 AA Uden
www.willemsuden.nl
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Vernuftig systeem met staal
Voor OBS De Uilenbrink in Veghel engineert, levert en monteert Metaalbouw Vloet-Mill BV de complete
staalconstructie. Ook voor deze partner uit het bouwteam van Van der Heijden bouw en ontwikkeling levert het
bouwen tegen de bestaande bouw een kans om vakmanschap te tonen op.
“Er is rekening te houden met bestaande bebouwing”, aldus projectleider Dennis Frankot. “De detaillering en
maatvoering moet hierop worden afgestemd. Dat maakt het een hele uitdaging. Voor de nieuwbouw hebben wij,
al eerder, samen met Van der Heijden een vernuftig systeem bedacht voor bevestiging van HSB elementen aan de
staalconstructie, waardoor we snel, maatvast en foutloos kunnen bouwen. Wij bouwen veel scholen met Van der
Heijden. Doordat je telkens met dezelfde partijen en mensen werkt, krijg je vertrouwen in elkaar. We bouwen op
elkaars expertise en kwaliteiten.”
Tribunetrap
Daarnaast monteerde het ervaren bedrijf de kanaalplaatvloeren, alle trappen en hekwerken, zowel binnen als
buiten. De stalen balken onder de tribunetrap en de stalen handregel langs de trap zijn ook door Metaalbouw
Vloet Mill geproduceerd en geïnstalleerd.

Een paradepaardje binnen in de school is de tribunetrap.

Wij zijn per direct op zoek
naar een Samensteller!
Interesse? Bel of mail naar
0485-455364,
info@metaalbouw-vloet.nl

Industriebouw • mei 2021 • 78

De school is ruim opgezet, met brede gangen tussen de lokalen.

Houten binnenkozijnen
en schuifpuien
Het Veghelse familiebedrijf Machinaal Timmerbedrijf
van der Linden BV leverde voor OBS Uilenbrink de
houten binnenkozijnen. Ook als toeleverancier neemt
het bedrijf plaats in het bouwteam van Van der
Heijden.
Directeur Jochem van der Linden: “Voorafgaand aan de
aanbesteding bespreken we samen de beste
oplossingen. In die fase moet je al ver vooruitdenken
en overleggen, want degene na jou moet aan het werk
met jouw product. Kozijnen, in ons geval. Wanneer je
als producent niet achter de opgegeven manier van
verwerken staat, moet je vooraf in overleg gaan. Die
ketensamenwerking is van belang om tot een goed
eindproduct te komen. Doordat we betrokken zijn van
ontwerp- en calculatiefase tot uitvoering, nemen we
steeds meer de adviserende rol op ons.”
Tweede generatie
Van der Linden is een familiebedrijf waar inmiddels
de tweede generatie aan het roer staat. Het bedrijf
investeert en innoveert doorlopend in het
productieproces, om bij de tijd te blijven.

Wie onze werkplaats binnenloopt, ‘proeft’ het meteen:
bij Van der Linden gaan ondernemerschap en
vakmanschap hand in hand. Wij produceren:
kozijnen, ramen ,deuren en trappen voor nieuwbouw
en renovatie

Edisonweg 7 | 5466 AR Veghel | T: 0413 366490
E: info@vdlindenveghel.nl | www.vdlindenveghel.nl
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‘Op de bestaande
draagstructuren zijn
nieuwe gevels,
dakbedekkingen en
kozijnen aangebracht’

HEYWIN stukadoors:
al meer dan 40 jaar een begrip in de bouw
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Kleingaalseweg 6 | 5374 CV Schaijk
T: 06 53 865 641 | www.heywin.nl

Er is gekozen voor houten binnenkozijnen en schuifpuien.

Opdrachtgever
Stichting SAAM, Oss

E-installateur
Herlings Electrotechniek, Uden

Architect
Thomas Architecten, Den Bosch

W-installateur
Willems Uden Technische
Installaties, Uden

Adviseur
Adviesbureau Verwijst, Odiliapeel
Hoofdaannemer
Van der Heijden bouw en
ontwikkeling, Schaijk

Staalbouw
Metaalbouw Vloet Mill BV, Mill
Binnenkozijnen
Machineaaltimmerbedrijf van der
Linden BV, Veghel

Bouwprogramma
Nieuwbouw en renovatie
basisschool
Bouwperiode
Mei 2020 – december 2020
Bouwkundig gereed
Jan 2021 – maart 2021 Inrichting
Bruto vloeroppervlakte
2.733 m2

Stucwerk
Heywin Stukadoors, Schaijk
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