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Verbinding en
intimiteit zijn
de trefwoorden
Het gebouw Zorg en Welzijn van ROC Friese Poort in

Drachten is de eerste school in Nederland met het

Breeam-predicaat excellent. Dat duurzame schuilt

niet alleen in ‘harde’ factoren als energie-efficiëntie

maar ook ‘zachte’: het is een comfortabel thuis.

Ria Kraa Michel Kievits

De zijgevel laat precies
zien wat splitlevel betekent:
de bouwlagen links versprin-
gen een halve verdieping ten
opzichte van die aan de rech-
terkant. In het midden zien
we het trappenhuis lopen.
,,Tegen de andere zijgevel zit
het tweede trappenhuis”,
zegt projectleider Dardo
Mantel van DP6 architectuur-
studio in Delft. ,,Zo stoor je
de afdelingen niet als je door
het gebouw loopt.” Op de
gevel zit larikshout (geolied,
zodat het niet zo snel ver-
grijst) en vooral ook veel glas.
Zo dringt het daglicht diep
het gebouw binnen en de
lampen binnen reageren
daarop: bij veel licht gaan ze
zachter branden. De verlich-
ting kan overigens handma-
tig worden bijgesteld. De
betonnen gevelelementen
zijn uitgevoerd met een toe-
slag die de kleur iets lichter
maakt dan de stroken gevel-
stucwerk erachter.

Het gebouw is zo compact
mogelijk van vorm: hoe
kleiner de (zeer goed geïso-
leerde) ‘schil’, hoe lager de
bouwkosten en hoe energie-
zuiniger het resultaat. Alleen
bij de ingang is een uitzonde-
ring gemaakt: daar wijkt de
gevel van de onderste twee
etages naar binnen. ,,Zo oogt
het speelser en uitnodigend:
kom maar binnen.” Het
maakt de overgang tussen
binnen en buiten vloeiender.
Ook op andere manieren
wordt die verbinding tussen
gebouw en omgeving ge-
zocht. Zo zijn er in de gevel
nestkasten voor vleermuizen
en zwaluwen. En binnen
komt op veel plaatsen het
larikshout terug dat ook op
de buitengevel te zien is.

en Een atrium met veel
lichtinval van boven vormt
het hart van het gebouw. De
met bamboe beklede tribune
fungeert als zitplek en kanti-
ne. De ruimte kan groter
gemaakt worden door de
flexibele wand naar het dra-
malokaal weg te vouwen.
Door de verspringende ge-
laagdheid hebben de afdelin-
gen goed zicht op elkaar,
zowel schuin naar boven als
schuin naar beneden. Naast
het glas boven het atrium is
het dak bekleed met PV-
panelen om het gebouw van
stroom te voorzien. Een kou-
de-en-warmteopslagsysteem
in de bodem zorgt voor op-
warming of koeling van het
water dat door leidingen in
de betonvloeren gevoerd
wordt.


