
Ruwbouw is afbouw
PRoject iKc De KoRenbloem, oiRschot

De nieuwbouw van het integRaal KinDcentRum De KoRenbloem in 

oiRschot is flexibel in inDeling en zuinig qua lasten. het volleDige 

gebouw is oPgezet volgens het ‘Ruwbouw is afbouw’-PRinciPe. Dit 

houDt in Dat De constRuctiemateRialen zijn veReDelD waaRDooR zo 

min mogelijK mateRialen en afweRKingen in De afbouwfase zijn toege-

voegD.

wilbeRt leistRa

Een gebouw met een klassieke uitstraling, uitge-
voerd in moderne materialen, compact en relatief 
laag, dat moet aansluiten bij de natuurlijke om-
geving. Zo luidde de opdracht vanuit het school-

bestuur RBOB De Kempen voor WY.architecten 
uit Eindhoven. De inspiratie werd gezocht in de 
jaren dertig van de vorige eeuw. “We hebben 
getracht qua architectuur een hedendaagse knip-

oog te maken naar Dudoks schoolarchitectuur uit 
die tijd”, legt Sander Leistra, architect en eige-
naar van het Eindhovens bureau uit. “Criteria bij 
de materiaalkeuze waren een geringe milieube-

Het ontwerp vande nieuwbouw van het IKC De Korenbloem in Oirschot is een hedendaagse knipoog naar Dudoks schoolarchitectuur. (Foto’s: WY.architecten)
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plafonds en wanden

Qua eisen voldoet het ontwerp aan het concept Frisse Scholen klasse B.

Bij het project in Oirschot is voor het eerst een dubbelschali-
ge versie met isolatie in het midden toegepast.

De vloer bestaat uit beton met als toeslagstof betonpuingra-
nulaat. Deze constructievloer is gepolijst.
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lasting, onderhoudsarm zijn en courant verkrijg-
baar voor een betaalbare prijs.” WY.architecten 
ging bij het ontwerp van het pand uit van het 
concept van levensduurgericht ontwerpen, ver-
telt de architect. “We hebben met een gangbaar 
budget een flexibel in te richten en zuinig ge-
bouw ontwikkeld, dat in de nabije toekomst meer 
middelen voor het onderwijs genereert door de 
geringere exploitatielasten ten opzichte van het 
oude schoolgebouw.”

betonKeRnactiveRing

Het casco van het compacte gebouw met over-
hellend dak bestaat uit een staalconstructie met 
betonvloeren. Het thermisch comfort wordt be-
haald door gebruik te maken van betonkernacti-
vering in combinatie met een warmtepomp.  
Afhankelijk van het seizoen wordt de binnen-
temperatuur op ongeveer 20 °C gehouden. De 
luchtkwaliteit wordt gegarandeerd door een 
warmteterugwinningsysteem in combinatie met 
decentrale luchtverwarming en –koeling via de 
warmtepomp. Via dit systeem wordt warme of 
koude lucht ingeblazen en kan de temperatuur 
per groep worden geregeld. Deze toepassingen 
voldoen aan klasse B van het concept Frisse 
Scholen. Leistra: “Dit concept stelt extra eisen 
aan een ontwerp op het gebied van energiezui-
nigheid, luchtkwaliteit en thermisch en akoes-
tisch comfort, allemaal gericht op het verbeteren 
van de leerprestaties en het creëren van een 
goede en gezonde leefomgeving voor leerlingen 
en docenten.”
Voor het visueel comfort is gekozen voor het in 
kleur aanpasbaar lichtsysteem Schoolvision. 
“Testen hebben uitgewezen dat dit lichtsysteem 
de prestaties van de leerlingen bevorderen”, ver-
telt de architect. “De energie voor dit systeem 
wordt volledig opgewekt met 200 m2 pv-panelen, 
die in het schuine dak zijn geïntegreerd.”

nieuwe toePassing

De indeling bestaat uit twaalf groepsruimten, een 
multifunctionele voorziening met woonkeuken, 
buitenschoolse opvang en een kinderdagopvang. 
Al deze functies worden met een ruimtelijk spel 
van trappen en leerplateaus ontsloten in een 
daglichtrijke hal. Voor de wanden van het ge-
bouw is gekozen voor een bestaande wand in 
een nieuwe uitvoering. De oorsprong hiervan lag 
volgens Leistra bij een toevallige ontmoeting. 
“Tijdens tv-opnamen van een rondetafeldiscussie 
van Renda, kennisplatform bestaande bouw, 
raakte ik in gesprek met Monique de Vos-Faay, 
commercieel directeur bij Faay uit Vianen. Ik was 
op zoek naar een wand die hoge prestaties op 
het gebied van geluidsisolatie en brandwerend-
heid combineerde met flexibiliteit.” De Vos-Faay 

legde de vraag neer bij haar technische mensen 
en de oplossing werd gevonden in een dubbele 
uitvoering van een bestaande wand. “Het betreft 
de SP54, een massieve scheidingswand met een 
kern van vlas en aan beide zijden afgewerkt met 
5 mm spaanplaat”, legt Johan van Bijsterveld uit. 
Hij was als rayonmanager zuid van Faay betrok-
ken bij het project in Oirschot. “Deze wand heb-
ben wij eind jaren zeventig van de vorige eeuw 
speciaal voor de showrooms van Ikea ontwikkeld. 
Vanwege het voortdurend aanpassen van de op-
stellingen in de showrooms was het Zweedse 
bedrijf op zoek naar een flexibel wandsysteem 
dat zowel robuust als eenvoudig te verplaatsen 
is. Bij de nieuwbouw van De Korenbloem is de 

wand dubbelschalig toegepast met isolatie in  
het midden. De nieuwe wand met een dikte van 
200 mm heeft een geluidsisolatie van 48dB en 
een brandwerendheid van 30 minuten. Nieuwe 
producten of nieuwe toepassingen van bestaan-
de producten ontstaan vaak door vragen van 
architecten of opdrachtgevers. Zo is bijvoorbeeld 
ook ons nieuwe plafond 2resist ontstaan, een 
flexibel systeemplafond met een brandwerend-
heid van minimaal twee uur.”

flexibiliteit

Naast de eisen op het gebied van geluidsisolatie 
en brandwerendheid was Leistra ook op zoek 
naar een systeem dat flexibel was. De wanden 



Het thermisch comfort wordt behaald door gebruik te maken van betonkernactivering in combinatie met een warmtepomp.

Het gebouw is door de gebruikte materialen flexibel in te delen, waardoor op eenvoudige manier kan worden ingespeeld op diverse toekomstscenario’s van veranderend gebruik.

tussen de lokalen zijn niet-dragend uitgevoerd. 
Hierdoor kan de ruimte-indeling gemakkelijk 
worden aangepast, stelt hij. “Lokalen kunnen 
later gemakkelijk worden samengevoegd en in 
geval van krimp kunnen ruimten binnen het ge-
bouw zo eenvoudig voor verhuur aan externen 
geschikt worden gemaakt. Deze flexibiliteit zorgt 
voor een levensduurbestendig gebouw.”
De opbouw van het wandsysteem draagt ook bij 

aan de flexibiliteit van het systeem, vertelt Van 
Bijsterveld. “Onder aan de wand is een isolatie-
goot aangebracht die in de vloer wordt gemon-
teerd. In deze goot kunnen de data- en elektra-
kabels worden aangebracht. Om de 40 cm is een 
opening naar het wandprofiel gemaakt. Hierdoor 
kan bijvoorbeeld de conciërge van de school zelf 
bepalen waar de wandcontactdozen moeten 
worden geplaatst. Bij het opnieuw plaatsen van 
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een wand – als een ruimte bijvoorbeeld een an-
dere functie krijgt – kan op dezelfde manier de 
nodige aanpassingen worden aangebracht. Hier-
door kan dus op eenvoudige manier worden in-
gespeeld op diverse toekomstscenario’s van 
veranderend gebruik.”

zo min mogelijK

De wanden zijn direct in de constructievloer ge-
boord en verankerd. Dit betekent dat er geen 
dekvloer in het gebouw is aangebracht. Een be-
wuste keuze, aldus Leistra. “We wilden dat er in 
de afbouwfase zo min mogelijk materialen en 
afwerkingen toegevoegd hoefden te worden. 
Door minder materiaal te gebruiken, hebben we 
niet alleen op het kostenniveau bespaard, maar 
het heeft ook minder milieubelasting opgele-
verd.” 
De constructievloer vormt een innovatief on-
derdeel van het gebouw. “De betonvloer van 
2.000 m2 is volgens het Cradle to Cradle principe 
ontstaan”, legt de architect uit. “Dit houdt in dat 
de gangbare toeslagstoffen in het beton volledig 
zijn vervangen door puin. Dit puin is grotendeels 
afkomstig uit de duurzaam gesloopte voormalige 
school van De Korenbloem. De opdrachtgever 
had moeite om de oude gebouwen van de basis-
school zomaar weg te doen. Het idee om delen 
te hergebruiken die ook nog in het eindresultaat 
herkenbaar zijn, sprak erg aan. Daarom kwamen 
wij met het idee om een vloer van gepolijst be-
tonpuingranulaat te maken. We hadden al een 
keer aan een prijsvraag meegedaan met een idee 
voor een fietspad van betonpuingranulaat en 



plafonds en wanden

Met name het ontbreken van luchtkanalen in veel ruimten en de aandacht voor het randprofiel van het systeemplafond hebben ertoe geleid dat de eilandplafonds een rustige, fraaie uitstraling hebben.
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vanuit die expertise hebben we het idee uitge-
breid. In feite is deze gepolijste variant het mo-
derne granito. Een technische en esthetische 
oplossing die een dekvloer met vloerbedekking 
overbodig maakt.”
De scheidingswanden van Faay worden veelal 
geleverd met een eigen wandbespuiting of in een 
prefabafwerking met een folielaag, aldus Van 
Bijsterveld. “In principe is dit natuurlijk de keuze 
van de opdrachtgever of de architect. En in prin-
cipe kunnen wij alle mogelijke uitvoeringen leve-
ren. Zelfs als iemand een osb-plaat als dekplaat 
wil hebben, dan kan dat. Het zit niet in ons as-
sortiment, maar dan regelen we dat wel.”
Bij het project in Oirschot koos de architect ech-
ter voor een andere oplossing, een die past bin-
nen het ruwbouw=afbouw-principe van het ont-
werp. ”Ik wilde de ruwe uitstraling van de 
spaanplaten van de wanden juist extra benadruk-
ken”, verklaart Leistra. “Daarom hebben we er-
voor gekozen om de platen te beitsen. Oorspron-
kelijk ging vanwege het duurzaamheidsaspect de 
voorkeur uit naar een ecologische beits, maar dat 
kon budgettechnisch niet uit. Dit is eigenlijk de 
enige concessie die we hebben moeten doen als 
het gaat om de duurzaamheidsambities.”

eilanDPlafonDs

Op de begane grond zijn de groepsruimten voor 

de kleuters 3,2 m hoog. Dit is een uitgangspunt 
voor Frisse Scholen, omdat in een groter volume 
de oploop van luchtverontreiniging tijdens de 
dag minder snel gaat, aldus de architect. “Om 
ervoor te zorgen dat deze brutoconstructiehoog-
te ook volledig kan worden benut ten dienste van 
het binnenklimaat, is gekozen voor vrijhangende 
eilandplafonds van Rockfon. Deze oplossing 
werkt tweeledig. Enerzijds kan de lucht in de 
ruimte ook boven het plafond vrij circuleren  
zodat het volledige brutovolume kan worden  
geventileerd. Anderzijds kan de betonkernactive-
ring in de constructievloer optimaal worden be-
nut omdat de lucht over het gehele oppervlak 
van de ruimte contact maakt met de beton- 
vloer. Daardoor kan de vloer in de zomer zijn 
warmte kwijt door middel van warmteaccumu-
latie in de verdiepingsvloer. In de winter biedt  
dit contactoppervlak tussen de lucht en het beton 
meer capaciteit bij het verwarmen van de ruim-
te.”
Omdat eilandplafonds soms in de praktijk een 
rommelige uitstraling kunnen hebben, hebben 
architect, opdrachtgever en plafondleverancier 
Rockfon tijdens het ontwerpproces een aantal 
referentieprojecten bezocht. “Daarbij hebben we 
in overleg gekozen voor een aantal uitgangspun-
ten die dit voorkomen”, zegt Leistra. “Met name 
het ontbreken van luchtkanalen in veel ruimten 

en de aandacht voor het randprofiel van het sys-
teemplafond hebben ertoe geleid dat de eiland-
plafonds in De Korenbloem een rustige, fraaie 
uitstraling hebben.”
Op het gebied van materiaalbesparing in de af-
bouw is de toepassing van Rockfon volgens de 
architect ook effectief gebleken. “Er is minder 
systeemplafond nodig – waardoor de kosten la-
ger zijn – maar er zijn geen concessies aan de 
akoestische eisen op het gebied van de nagalm-
tijd gedaan.” 
Ook hiervoor is in overleg goed gekeken naar de 
afwerking van de panelen aan de bovenzijde,  
aldus Leistra. “Bij een eilandplafond dempt de 
bovenzijde van de buitenste paneelrij namelijk 
ook het geluid. Hierdoor wordt met minder ma-
teriaal toch dezelfde technische prestatie gele-
verd. En dan is het ook nog mooi meegenomen 
dat de eilandplafonds heel goed passen bij de 
overige detaillering van wanden en vloer.”

bouwpartners
Opdrachtgever: RBOB De Kempen
Architect: WY.architecten, Eindhoven
Aannemer: BurgtBouw, Deurne 
Leverancier wanden: Faay, Vianen
Leverancier plafonds: Rockfon, Roermond


