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KINDCENTRUM VOSHOLEN 
HOOGEZAND SAPPEMEER



• orthogonale structuur met sloten
• ketelhuis + schoorsteen
• vrijhouden as 
• bestaande boom

BESTAANDE SITUATIE



STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING



• een ensemble maken... een  hoeve in het groen
• schaalverfijning zoeken ... hoogtes en volumes afstemmen op omgeving
• geborgenheid & luwte creëren ... plekken maken - veiliger, vriendelijker en rustiger voor de wijk.

GEKOZEN UITGANGSPUNTEN – VANUIT STEDENBOUW



GEKOZEN UITGANGSPUNTEN – VANUIT ONDERWIJS

• samen rondom één hart...op grote en kleine schaal
• korte looplijnen, 
• ruimtelijkheid, veel daglicht en te openen ramen
• oriëntatie op het noorden
• van buiten één ensemble, van binnen eigen identiteit.











UITGANGSPUNTEN CONCEPT



1. heel goed isoleren

• Zeer goede isolatie Rc 5,0
• Benutten zonnewarmte en 

daglicht (ook in sportzaal)
• Ventilatie afgestemd op 

gebruik

GEKOZEN UITGANGSPUNTEN – VANUIT DUURZAAMHEID



2. opwarming minimaliseren

• lesruimten op het “Noorden”
• diepe raamnegges

dagperiode - zomer

GEKOZEN UITGANGSPUNTEN – VANUIT DUURZAAMHEID



3. zorg voor frisse lucht

• In de winter tochtvrije en 
geluidarme toevoer 
Regelbaar per ruimte 

• veel te openen ramen voor 
de zomersituatie

dagperiode - winter

GEKOZEN UITGANGSPUNTEN – VANUIT DUURZAAMHEID

dagperiode - zomer





KOM WE GAAN NAAR BINNEN ...
HET FUNCTIONEEL ONTWERP
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