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Figuur 1
Overzicht ligging scholen (rood = basisonderwijs, blauw = voortgezet onderwijs)
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1.1

Aanleiding en achtergrond

1.2

Vraag- en doelstelling

De gemeente Bloemendaal bestaat uit de kernen Bloemendaal,
Overveen, Aerdenhout, Bennebroek en Vogelenzang. Binnen de
gemeente zijn er:
• Zestien scholen voor primair onderwijs;
• Drie scholen voor voortgezet onderwijs.
De negentien scholen behoren tot zeven schoolbesturen voor primair
onderwijs en twee schoolbesturen voor voortgezet onderwijs.

De gemeente Bloemendaal heeft Facilicom Solutions gevraagd om als
adviseur en procesbegeleider tot een door alle stakeholders gedragen
IHP te komen. Het doel van het IHP is dat de gemeente Bloemendaal
meer grip krijgt op haar onderwijsvastgoed en bijbehorende
investeringen voor de IHP-periode. Daarbij wenst de gemeente een
toekomstbestendige invulling te zien van de onderwijshuisvesting voor
de langere termijn.

Het laatste IHP dateert van enige tijd geleden en stond grotendeels in
het teken van onderhoud. Het is gebaseerd op de oude situatie voordat
schoolbesturen uit het primair onderwijs zelf verantwoordelijk werden
voor het volledige gebouwenonderhoud. Er is behoefte aan een nieuw
IHP, op basis waarvan de verantwoordelijkheden met betrekking tot de
huisvesting helder worden voor zowel gemeente als schoolbesturen.

Het IHP heeft betrekking op:
• Zestien basisscholen, ressorterend onder in totaal zeven
schoolbesturen en gelegen in vijf kernen van de gemeente
Bloemendaal – het betreft zestien schoolgebouwen en een
dislocatie (gebouw ‘Dennenweg 15’);
• Drie VO-scholen, vallend onder twee besturen en elk gelegen in een
aparte kern;

Dit nieuwe IHP beschrijft allerhande ontwikkelingen op het gebied van
onderwijshuisvesting in het algemeen en uitgangspunten en ambities
van betrokkenen specifiek in Bloemendaal. Op basis hiervan worden
in het plan noodzakelijke voorzieningen bepaald, in relatie tot een
afwegingskader van onderlinge verantwoordelijkheden met betrekking
tot (financiering van) die plannen.

• Het gebouw van de gemeentelijke muziekschool.
Samen betreft het 21 gebouwen.

9

In voorliggend IHP zijn de huisvestingsconsequenties voor het onderwijs
voor de komende jaren weergegeven, inclusief een investeringsplan en
planning van de in het IHP benoemde plannen.
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Aan de oorsprong van de behoefte aan een IHP ligt ook een aantal
specifieke vraagstukken ten grondslag. Deze worden meegenomen in
het plan. Het betreft:
• Optimalisering speelvoorzieningen St. Josephschool;
• Voldoende gymnastiekaccommodatie voor Hartenlust VMBO;
• Realiseren gymnastiekaccommodatie voor de Theresiaschool;
• Onderzoek/ second opinion gebouw Schoolvereniging AerdenhoutBentveld.
Vanzelfsprekend zijn er meerdere vraagstukken aan de orde gekomen
tijdens de inventarisatie en analyse. Het vraagstuk over de SAB is vertaald
in een separaat uitgevoerd Huisvestingplan; de resultaten hiervan zijn
vervolgens opgenomen in voorliggend IHP.
Daarnaast zijn er aanvullende adviezen gevraagd die deels in
voorliggende rapportage worden behandeld:
• Een regeling voor buitenonderhoud voor gymlokalen;
• Een regeling met betrekking tot de renovatie van schoolgebouwen;
•
•
•

Een advies over de duurzaamheid van de gebouwen;
Een advies over toekomstige verantwoordelijkheidsverdeling;
Een voorstel tot aanpassing van de verordening voorzieningen
onderwijshuisvesting.

1.3

Projectorganisatie

Het IHP is in een viertal overleggen in een brede vertegenwoordiging
van bestuurders van de schoolbesturen PO en betrokkenen vanuit
de gemeente Bloemendaal opgesteld. Voor het VO zijn separate
gesprekken belegd. In bijlage 1 zijn de betrokken personen benoemd.
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1.4

Projectaanpak

Alle (school-)gebouwen zijn bezichtigd en er hebben voorafgaande
aan verdere planvorming gesprekken plaatsgevonden met een
vertegenwoordiging van ieder schoolbestuur.
Ten behoeve van het IHP zijn de volgende zaken geïnventariseerd:
• Overzicht van besturen en scholen en geografische situering/
spreiding van de gebouwen;
• Een beschrijving van de gebouwen, evenals de capaciteit, aard en
leeftijd van de gebouwen;
• Overzicht medegebruik van de gebouwen (peuterspeelzaal,
kinderopvang, buitenschoolse opvang);
• Wensen en knelpunten met betrekking tot de bestaande huisvesting;
• Analyse van de leerlingenontwikkeling en de hieruit volgende
ruimtebehoefte.

Analyse en planvorming
Op basis van de inventarisatie en visieontwikkelingen zijn de
aandachtspunten geanalyseerd. In een drietal workshops met de
betrokken bestuurders (basisonderwijs) zijn per kern de inventarisaties
besproken, de uitgangspunten bepaald en vervolgens de scenario’s,
bijbehorende voorzieningen en andere plannen besproken. In een
vierde overleg met zowel basis- als voortgezet onderwijs is de concept
rapportage besproken.
Aanvullend is de planning van de ingrepen en voorzieningen besproken
en de investeringsraming met verantwoordelijkheidsverdeling conform
huidige regelgeving en tevens in relatie met uitspraken rondom
mogelijke nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling.
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1.5

Gebruikte documentatie

Bij het opstellen van het IHP zijn onder andere de volgende
documenten gebruikt:
• “Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2017,
gemeente Bloemendaal”, Pronexus, d.d. juni 2017;
• “Leerlingenprognose en ruimtebehoefte voorgezet onderwijs,
gemeente Bloemendaal”, Pronexus, d.d. juni 2017;
• Oppervlaktemetingen conform NEN 2580 meetinstructie primair
onderwijs, Asset Facility Management, d.d. april 2015;
• Nulmetingen conditiemetingen schoolgebouwen, Asset Facility
Management, 2015;
• “Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Bloemendaal
2015” (hierna: “de verordening”);
• Diverse mails en briefwisseling tussen gemeente en schoolbesturen;
• Plattegronden en bestemmingsplannen van de gemeente
Bloemendaal.

1.6

Status IHP

Tot op heden stelt de gemeente jaarlijks een onderwijshuisvestingsprogramma vast. Er is behoefte aan een integraal, in de betekenis van
samenhangend en op elkaar afgestemd, meerjarenbeleid.
Het IHP is samengesteld met een vertegenwoordiging van alle
schoolbesturen en ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente. Er
is tussentijds overleg geweest met interne specialisten van de gemeente
en de portefeuillehouder om zaken zo goed als mogelijk in beeld te
brengen. Het IHP wordt voorgelegd ter besluitvorming aan College van
Burgemeester en Wethouders respectievelijk de Gemeenteraad.
11

Het IHP zal fungeren als strategisch kader voor onderwijshuisvestingsbeleid voor de middellange termijn. De uitgangspunten en kaders uit
het IHP worden eveneens vertaald in de Verordening Voorzieningen
Huisvesting Onderwijs Bloemendaal. In de loop van 2018 wordt een
voorstel tot aanpassing van deze verordening aan de raad voorgelegd.

1.7

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van de scholen, de kernen van de
gemeente, schoolbesturen en gebouwen gegeven. In hoofdstuk 3
wordt nader ingezoomd op de capaciteit van de gebouwen, waarna
in hoofdstuk 4 de leerlingenaantallen en -prognoses zijn beschreven
en de ruimtebehoefte op basis daarvan. In hoofdstuk 5 is de visie op
ontwikkelingen met consequenties voor de huisvesting, zoals aan de
orde gekomen tijdens de overleggen. In hoofdstuk 6 volgt een overzicht
van knel- en aandachtspunten. Samen met de uitgangspunten in
hoofdstuk 7 die mede hierop zijn gebaseerd, is vervolgens de eerste
planvorming per kern weergegeven in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9
beschrijft de ruimtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden voor een
aantal van deze scenario’s. Het belangrijke onderwerp verduurzaming
komt aan de orde in hoofdstuk 10. De hoofdstukken 11 en 12 beschrijven
tenslotte respectievelijk de uiteindelijke plannen met de geraamde
investeringen hiervan en planning van de plannen met doorkijk naar de
vervolgstappen om daar te komen.
De bijlages 1, 2, 3 en 4 geven meer informatie over de betrokken
personen, gebouwenbestand (“factsheets”, losse bijlage), behoeftebestandsvergelijking en mogelijkheden voor nadere uitwerking
duurzaamheid (“infographic” en “menukaart”, losse bijlagen).
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2.
UITGANGSSITUATIE
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UITGANGSSITUATIE

Uitgangssituatie

Schoolbesturen

Bloemendaal

Overveen

Jong Leren, Stichting voor Confessioneel Onderwijs
STOPOZ (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland)

St. Theresia BS
Bornwaterschool

Aloysiusschool
Julianaschool

Salomo (Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland) Bos en Duinschool
Bloemendaalse SchoolVereniging

Aerdenhout

Bennebroek

Vondelschool

St. Franciscusschool IKC De Paradijsvogel
Sparrenbosschool

Koningin Wilhelminaschool Tijo van Eeghenschool

Vogelenzang

Willinkschool

BSV

Stg. Katholiek Onderwijs in de Parochie van de Allerheiligste Drieëenheid De Josephschool
Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld

SAB

Stichting RK Onderwijs Aerdenhout

Antoniusschool

Stichting Scholengemeenschap Kennemer Lyceum

Kennemer Lyceum

Dunamare Onderwijsgroep

Hartenlustmavo

'Aanverwante' gemeentelijk e gebouwen

gebouw 'Dennenweg 15' muziek school

Montessori College Aerdenhout

Tabel 1
Schoolbesturen en hun scholen per kern, incl. 2 gemeentelijke gebouwen

kern

BRIN-nr.

Bloemendaal
08CE

schoolgebouw

denominatie

De Bloemendaalse Schoolvereniging

AB

18KK

Bornwaterschool

OP

03VS

St. Theresia basisschool

RK

Dislocatie St. Theresia b asisschool, Dennenweg 15
04VA

De Josephschool

RK

08QH

Bos en Duinschool

PC

03NJ

Aloysiusschool

RK

18NI

Julianaschool

OP

04OH

Koningin Wilhelminaschool

PC

18OP

Vondelschool

OP

15DV

Basisschool SAB

AB

05MD

Tijo van Eeghenschool

PC

15DA

Antoniusschool

RK

Overveen

Aerdenhout

Bennebroek
06IL

Tabel 2
Gegevens basisscholen

14

St. Franciscusschool

RK

07GT

Sparrenbosschool

OP

07XG

Willinkschool

PC

IKC De Paradijsvogel

RK/NB

Vogelenzang
03TO
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2.1

Schoolbesturen, scholen en locaties
gebouwen

In Tabel 1 zijn de scholen uit de gemeente benoemd, gerangschikt
naar bestuur en woonkern. Een aantal schoolbesturen heeft meerdere
scholen, verspreid over meerdere kernen binnen de gemeente
Bloemendaal en ook over meerdere gemeentes. Dit geldt voor:
• Basisonderwijs:
• Jong Leren: 29 basisscholen in de gemeenten Aalsmeer,
Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal;
• Salomo: 17 basisscholen in Haarlem, Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort;
• Stopoz: 9 basisscholen in de gemeenten Bloemendaal,
Heemstede, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude;
• Voortgezet onderwijs:
• Dunamare: 24 scholen voor voortgezet onderwijs in Haarlem,
Bloemendaal, Haarlemmermeer, Velsen, Zandvoort, Uithoorn en
Harlingen (Friesland).

15

De overige besturen zijn zogenoemde ‘eenpitters’. Het bestuur hiervan
kent één school. Vaak zijn deze scholen ontstaan vanuit initiatieven van
de ouders en/of een kerkgemeenschap.
Het betreft:
• Basisonderwijs:
• De Bloemendaalse Schoolvereniging (BSV);
• Stichting katholiek Onderwijs in de Parochie van de Allerheiligste
Drie-eenheid (De Josephschool);
• Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (SAB) en Stichting RK
Onderwijs Aerdenhout (Antoniusschool);
• Voortgezet onderwijs:
• Stichting Scholengemeenschap Kennemer Lyceum.
In de tabel is ook aangegeven in welke kern de twee extra mee te
nemen gebouwen liggen. Gebouw ‘Dennenweg 15’ ligt bij de Sint
Theresia basisschool in Bloemendaal, de muziekschool ligt in Overveen.
In Tabel 2 zijn het unieke BRIN-nummer en de denominatie per school
opgenomen.
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In Figuur 2 is te zien hoe de gemeente Bloemendaal is samengesteld uit
de vijf kernen tot een langgerekte gemeente, die aan de oostzijde direct
aansluit op de bebouwing van de gemeentes Haarlem en Heemstede.
Circa 40% van de leerlingen in het basisonderwijs in de kernen van de
gemeente Bloemendaal komt dan ook uit andere gemeentes, waarvan
ongeveer de helft uit Haarlem en circa 20% uit Heemstede.

Figuur 2
Plattegrond gemeente en overzicht woonkernen
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Kwaliteit van de gebouwen

Deze is vastgelegd in een zogenoemde Nulmeting. Dit is voor 14 van de
21 gebouwen gebeurd, te weten alle basisscholen behalve (de nieuwe
gebouwen van) Sint Franciscus en Bos en Duin.

2.2.1 Algemeen
De gemiddelde leeftijd van de schoolgebouwen in Bloemendaal is
hoog. Er zijn veel schoolgebouwen van (oorspronkelijk) de eerste helft
van de vorige eeuw, die dus inmiddels ruim 60 tot zelfs meer dan 100
jaar oud zijn. Overigens zijn deze gebouwen met enige regelmaat
onderhouden en aangepast in de loop van de tijd. Veel van de
gebouwen zijn zeer karakteristiek en van architecturale waarde.
Voor een integraal plan speelt naast de vergelijking tussen behoefte
en aanwezige capaciteit (zie hoofdstuk 3) ook de kwaliteit van het
gebouwenbestand een rol. Hiervoor spelen in eerste instantie de
bouwtechnische kwaliteit en de functionele kwaliteit een rol, maar
steeds meer wordt ook gekeken naar duurzaamheid, binnenklimaat en
exploitatie. Exploitatie hangt voor een groot deel samen met technische
kwaliteit, maar ook met duurzaamheid (energiekosten in relatie tot
bijvoorbeeld de aanwezige isolatie en/of de conditie van bestaande
installaties). Binnenklimaat hangt gedeeltelijk samen met technische
kwaliteit (ventilatie, koudeval, tocht).
De technische kwaliteit is in 2014 door Asset Facility Management
(inmiddels onderdeel van Facilicom) bepaald conform de NEN27671.

1

De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt daarin
weergegeven op een zespuntsschaal. Conditiescore 1 representeert de
nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst aan te treffen conditie.
In Figuur 3 zijn korte omschrijvingen van de conditiescores gegeven.
Natuurlijk zijn onderdelen sinds de opname mogelijk onderhouden en/
of vervangen. Toch is het voor dit plan de meest actuele beschikbare
informatie om een eerste beoordeling op te kunnen maken. Waar
opmerkingen hierover door de besturen zijn gemaakt, zijn deze in de
factsheets opgenomen, zie de volgende alinea.

NEN 2767

2.2

Nieuwbouw kwaliteit

3
4
5
6
7
8

Redelijk

Goed
Matig
Slecht
Zeer slecht
Nader onderzoek nodig
Niet te inspecteren

Figuur 3
Conditiescores volgens NEN2767

Conform de norm NEN 2767 (Nederlandse Norm 2767) is conditiemeting
het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit
van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur. De
conditiemeting is een soort ‘checklist’ waarmee de technische staat van een
gebouw of infrastructureel bouwdeel kan worden gemeten. De NEN 2767 kent
nadrukkelijk een technische invalshoek.

17
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2.2.2 Factsheets
Er zijn zogenaamde ‘factsheets’ zijn opgesteld voor alle 21 objecten
betrokken bij het IHP Onderwijs. De bundeling van de factsheets
(bijlage 2) geeft op gestructureerde wijze een overzicht van alle
onderwijsgebouwen (basis- en voortgezet onderwijs) in Bloemendaal.
De factsheets zijn bedoeld om op globaal niveau inzicht te geven in de
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van een (school)gebouw.
De factsheets vormen een algemene beschrijving van de huidige staat
van de gebouwen. Het in kaart brengen van verschillende thema’s
(functionaliteit, uitstraling, technische / onderhoudsstaat, en exploitatie)
van het gebouw en het vertalen ervan naar een globale samenvatting
en SWOT analyse ondersteunen de beeldvorming en de scenarioontwikkeling omtrent de gebouwen.
De factsheets zijn per gebouw als volgt opgebouwd:
• NAW-gegevens;
• Kenmerken van het gebouw zoals typologie, bouwjaar, bruto
vloeroppervlakte, et cetera;
• Kerngegevens waaronder aantal leerlingen, aantal groepslokalen en
eventuele aanwezigheid van peuterspeelzaal en/of kinderopvang;
• Samenvatting van de bevindingen uit diverse brondocumenten en
gesprekken;
• Foto’s en plattegronden;
• SWOT analyse, die een opening biedt naar de scenario’s.

19

De factsheets zijn geenszins bedoeld om een gedetailleerde weergave
te zijn van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van ieder
individueel gebouw.
Interpretatieverschillen kunnen zich voordoen, bijvoorbeeld tussen
de technische staat van een gebouw anno 2017 versus de nulmeting
(conditiemeting volgens de NEN2767) verricht in november 2014. Dit
kan komen omdat in de tussenliggende periode bepaalde onderhoudswerkzaamheden zijn verricht die een deel van het gebouw een
verbeterde uitstraling geven. Het onderdeel exploitatie is niet gestoeld
op genoemde brondocumenten, maar is een inschatting op basis van
benchmarking met vergelijkbare gebouwen zowel qua leeftijd als qua
bouwtypologie.
Het IHP is een strategisch kader om in een latere fase projecten
op objectniveau te definiëren en verder uit te werken. In die
vervolgprojecten is het van belang om meer in te zoomen op de diverse
aspecten van het betreffende gebouw en een plan per object uit te
werken.
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kern

schoolgebouw

Bloemendaal
De Bloemendaalse Schoolvereniging
Bornwaterschool
St. Theresia basisschool
Dislocatie St. Theresia b asisschool, Dennenweg 15
De Josephschool
Bos en Duinschool

bouwjaar/ uitbreiding

monument? bouwkundige
kwaliteit

functionele
kwaliteit

1902
1935/2009
1924/2013

redelijk
goed
goed

1957/2003
2017

ja
nee
nee
nee
nee
nee

uitstekend
uitstekend

matig
matig
slecht
redelijk
redelijk
goed

1955/1983/2001/2012
1931/2012
1951/2014

nee
nee
nee

goed
goed
goed

redelijk
redelijk/goed
redelijk/goed

1931/1955/1987

nee

1924/1989

nee

1937/2013
1932/2003

nee
ja

goed
goed
goed
goed

redelijk
matig
redelijk/goed
goed

2014
1950 / 2013
1950

nee
nee
ja

uitstekend
goed
redelijk

goed
goed
matig

1983

nee

goed

goed

Overveen
Aloysiusschool
Julianaschool
Koningin Wilhelminaschool
Aerdenhout
Vondelschool
Basisschool SAB
Tijo van Eeghenschool
Antoniusschool
Bennebroek
St. Franciscusschool
Sparrenbosschool
Willinkschool
Vogelenzang
IKC De Paradijsvogel
Tabel 3
Algemene gebouwgegevens basisscholen
kern

schoolgebouw

Bloemendaal
Hartenlustmavo
Overveen
Kennemer lyceum
Aerdenhout
Montessori College Aerdenhout

bouwjaar/ uitbreiding

monument?

bouwkundige
kwaliteit

functionele
kwaliteit

1913 / 2006

ja

goed

redelijk

1920 / 2007

ja

goed

redelijk

1976 / 2014

nee

goed

goed

Tabel 4
Algemene gebouwgegevens voortgezet onderwijs
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Uitgangssituatie

2.2.3 Algemeen beeld
In Tabel 3 is een overzicht van de leeftijd, al dan niet monumentale
status en globale kwaliteit per gebouw voor het basisonderwijs
opgenomen. In Tabel 4 is hetzelfde gedaan voor het voortgezet
onderwijs.
Omdat in een integraal plan de gebouwen op hoofdlijnen geschouwd
worden, is in Tabel 3 en Tabel 4 en slechts de globale en gemiddelde
technische en functionele kwaliteit per gebouw weergeven, als eerste
basis voor verdere planvorming. De technische kwaliteit is gebaseerd
op de nulmetingen van Asset. De functionele kwaliteit is gebaseerd op
de bezichtigingen versus ervaring van de adviseurs en getoetst in de
interviews met de bestuurders.
In de factsheets is een nadere omschrijving opgenomen die ook meer
recht doet aan verschillende aspecten van het gebouw. Ook zijn per
gebouw plattegronden en foto’s toegevoegd om een beter beeld te
krijgen van elk gebouw.
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CAPACITEIT GEBOUWEN
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CAPACITEIT GEBOUWEN
kern

schoolgebouw

capaciteit (excl. gym)

Bloemendaal
De Bloemendaalse Schoolvereniging
Bornwaterschool
St. Theresia basisschool
Dislocatie St. Theresia b asisschool, Dennenweg 15
De Josephschool
Bos en Duinschool

opmerkingen m.b.t. meting oppervlakte

m2 BVO TOTAAL
groepsruimten

# groeps- # groepsruimten
ruimten
onderwijs psz/ko

1.658
1.465
913

11
9
8
[3]
9
8

1
1
1

Zolder is opslagruimte, niet opgenomen in capaciteit, evenals cv en berging.
Zolder en kelder zijn opslagruimte, niet opgenomen in capaciteit.
Zolder is opslagruimte, niet opgenomen in capaciteit.

1.411
1.166

12
10
9
[3]
10
9

1
1

Zolder en kelder zijn opslagruimte, niet opgenomen in capaciteit.

1.312
2.095
1.170

10
19
10

10
17
9

0
2
1

1.723
1.010
1.146
1.357

14
9
9
12

14
8
9
10

0
1
0
2

1.125
1.161
1.254

8
9
9

8
8
9

0
1
0

1.013
20.979

8
167

8
155

0
12

Overveen
Aloysiusschool
Julianaschool
Koningin Wilhelminaschool
Aerdenhout
Vondelschool
Basisschool SAB
Tijo van Eeghenschool
Antoniusschool
Bennebroek
St. Franciscusschool
Sparrenbosschool
Willinkschool
Vogelenzang
IKC De Paradijsvogel
TOTAAL

NB opp. excl. 2 groepsruimtes op zolder (o.b.v. meting Asset).
Opslagruimten onder hellend dak zitten niet in m2 BVO.

excl. vide in m2 BVO
incl. bijgebouw op locatie; kelder en zolder niet in m2 BVO.

Tabel 6
Capaciteit onderwijsgebouwen basisonderwijs

kern

schoolgebouw

capaciteit
(excl. gym)
m2 BVO

Bloemendaal

Tabel 5
Capaciteit onderwijsgebouwen voortgezet onderwijs
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Hartenlustmavo
Overveen
Kennemer lyceum
Aerdenhout
Montessori College Aerdenhout
TOTAAL
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2.810
7.223
2.760
12.793

3.1

Capaciteit van de gebouwen basisonderwijs

De capaciteit van onderwijsgebouwen wordt gemeten in bruto
vloeroppervlak (BVO). Aan de hand van vergelijking van de normatieve
behoefte met deze capaciteit wordt bepaald hoeveel het (normatieve)
tekort of overschot (in dat geval is er normatieve leegstand) bedraagt.
Het BVO is naast het FNO (functioneel nuttig oppervlak) voor de meeste
scholen opgemeten door Asset Facility Management conform de
NEN2580 (“nulmeting”).
Voorheen werd de capaciteit ook in aantal groepsruimtes vastgelegd,
zijnde onderwijsruimtes groter dan of gelijk aan 42 m² (functioneel
nuttig vloeroppervlak ofwel FNO), om vervolgens een eventueel tekort
of overschot in aantal groepslokalen vast te leggen.

Bovendien is er soms discussie over de volgens de NEN2580 berekende
BVO, waar meters niet optimaal te benutten zijn (bijv. in het geval van
inzet van zolderruimte). Tenslotte kan er op deze manier een verschil
worden opgemerkt in de vergelijking in BVO versus groepslokalen, wat
inzicht geeft in de functionaliteit van een gebouw (zie paragraaf 4.3.1).
In Tabel 6 is de capaciteit in zowel BVO als groepslokalen van de
lesgebouwen voor het basisonderwijs weergegeven. In de tabel is het
totaal aantal groepsruimtes, in juridisch eigendom van de school en
groter dan 42 m² FNO, weergegeven. Eveneens is aangegeven hoeveel
van deze ruimtes eventueel worden gebruikt door peuterspeelzaalwerk
en/of kinderopvang.

3.2
Er is recht op uitbreiding van een basisschool van permanente
bouwaard wanneer de behoefte gedurende minimaal 15 jaren volgens
prognose de capaciteit, vermeerderd met een drempelwaarde van 55
m² BVO, bedraagt. Alhoewel dus feitelijk enkel het BVO van toepassing
is in deze vergelijking, is voor een eerste en snel overzicht ook nog het
aantal groepsruimtes opgenomen. Dit is mogelijk omdat alle scholen
nog groepsgewijs lesgeven. Ook is eenvoudig aan te geven wanneer
een groepslokaal wordt gebruikt door een peuterspeelzaal (PSZ) of
kinderopvang (kinderdagopvang (KDO) en/of buitenschoolse opvang
(BSO).
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Capaciteit gebouwen voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt de capaciteit enkel in m² BVO
weergegeven. Er is recht op (permanente) uitbreiding van een school
voor voortgezet onderwijs wanneer de behoefte gedurende minimaal
15 jaren volgens prognose de capaciteit (in m² BVO), vermeerderd met
10%, bedraagt. De gegevens zijn opgenomen in Tabel 5.
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Capaciteit gebouwen

kern
Bloemendaal

oefenoppervlak
(m² FNO)

school

Overveen
De Bloemendaalse Schoolvereniging
Bornwaterschool
St. Theresia basisschool
Bos en Duinschool

Overveen

Aloysiusschool
Koningin Wilhelminaschool
Vondelschool

Antoniusschool

191
112
257
161

Sparrenbosschool

263

IKC De Paradijsvogel

253

Basisschool SAB
Tijo van Eeghenschool

Bennebroek
Vogelenzang

185
201
142
322
202
161
200

Julianaschool

Aerdenhout

kern

Aerdenhout

school

Kennemer Lyceum, 2 lok alen
Montessori College Aerdenhout

2*252
252

Tabel 7
Overzicht aanwezige gymlokalen voortgezet onderwijs incl. afmetingen
oefenoppervlakte gymvloer

>250
>200
>150-200
<150

Tabel 8
Overzicht aanwezige gymlokalen basisonderwijs incl. afmetingen
oefenoppervlakte gymvloer
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oefenoppervlak
(m² FNO)
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Capaciteit gebouwen

3.3

Capaciteit gymlokalen basisonderwijs

De meeste scholen in Bloemendaal hebben een eigen gymlokaal. Gym
mag echter ook gegeven worden in een (gemeentelijke) sporthal of
het gymlokaal van een andere school en de gemeente mag hier ook
naartoe verwijzen wanneer er ruimtetekort bij de eigen school zou
ontstaan, en mits er ruimte is in de andere voorziening.
De huidige norm voor een gymlokaal is dat deze beschikt over een
oefenoppervlakte van 252 m² FNO (12 x 21 meter). Op advies van de
Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en in
het kader van multifunctionele inzet van de voorziening worden in het
land nieuwe gymlokalen vaak voorzien van een oefenoppervlakte van
14 x 22 meter (oefenoppervlakte van 308 m² FNO). Hiervoor heeft de
gemeente Bloemendaal ook in de nieuwe Bos en Duinschool gekozen.

3.4

Capaciteit gymlokalen voortgezet onderwijs

Het Montessori College beschikt over een eigen gymlokaal met een
gemeten oefenoppervlakte van 250 m² (FNO); het is aannemelijk dat de
vloer 252 m² bedraagt en dat de afwijking een meetonnauwkeurigheid
is. De Hartenlustmavo gebruikt het gymlokaal van de Bos en Duinschool
gedurende drie dagen per week. Er is een tekort aan gymruimte voor
nog eens twee dagen.
Het Kennemer Lyceum beschikt over twee eigen gymlokalen in een
separaat gebouw aan het sportveld van de school.

In Tabel 8 is een overzicht opgenomen. De metingen zijn afkomstig uit
de Nulmeting.
Omdat veel gymlokalen reeds ouder zijn, zijn er in Bloemendaal
veel (te) kleine gymlokalen. De Josephschool, de Willinkschool
en de St. Franciscusschool hebben geen eigen gymlokaal2. De
Josephschool gymt bij de Bornwaterschool; De Willinkschool en de St.
Franciscusschool gymen bij de Sparrenbosschool.

2

De Franciscusschool had in de oude huisvestingssituatie een eigen gymlokaal.
Het schoolbestuur heeft bij de nieuwbouw besloten dat gebruikt gemaakt kon
worden van het gymlokaal van de Sparrenbosschool.
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PROGNOSES EN
RUIMTEBEHOEFTE
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PROGNOSES EN RUIMTEBEHOEFTE

Figuur 4
Prognose leerlingen basisonderwijs gemeente Bloemendaal - totaal

30

Figuur 5
Prognose voortgezet onderwijs per school
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4.1

Normatieve ruimtebehoefte

In het onderwijs wordt de (normatieve) ruimtebehoefte bepaald op basis
van het aantal leerlingen. Door het aantal leerlingen te vermenigvuldigen
met een bepaald getal, en hierbij een vaste voet (in het vmboberoepsgericht meerdere vaste voeten) op te tellen ontstaat de totale
normatieve ruimtebehoefte per school in bruto vloeroppervlak.
Een enkele gemeente hanteert nog de oude norm voor het
basisonderwijs, waarin de behoefte in groepslokalen werd bepaald. Ook
prognosebureaus leveren deze meestal nog standaard mee vanwege
het snelle overzicht in relatie tot het gebouw. In Bloemendaal wordt de
normering in m² BVO bepaald.

De normatieve ruimtebehoefte in de toekomst wordt bepaald op basis
van leerlingenprognoses. Volgende de “Verordening Voorzieningen
Huisvesting Onderwijs Gemeente Bloemendaal 2015” komt een school
pas in aanmerking voor permanente uitbreiding bij een behoefte die
minimaal vijftien jaren aanhoudt volgens een geldige prognose, en voor
tijdelijke uitbreiding bij minimaal vier jaren.

4.2

Leerlingenprognoses

De leerlingenprognoses zijn opgesteld door Pronexus op basis van de
leerlingentelling 1 oktober 2016 (Pronexus, d.d. juni 2017).

4.2.1 Basisonderwijs
Voor het basis- en het voortgezet onderwijs wordt daarom de eventuele
behoefte aan uitbreiding bepaald in m² BVO door de normatieve
ruimtebehoefte te vergelijken met de aanwezige capaciteit (ook wel

In Figuur 4 is de prognose (met als uitgangsjaar 2017 = leerlingtelling
oktober 2016) weergegeven. Er is weliswaar een dalende lijn te zien,
maar op het totaal aantal leerlingen bedraagt deze ook op lange termijn

bestand genoemd). In voorliggende rapportage wordt voor extra inzicht
ook het aantal (werkelijk) aanwezige groepslokalen vergeleken met de
normatieve ruimtebehoefte in groepslokalen. Deze vergelijking wordt
gebruikt als extra overzicht, maar is niet bepalend voor de grootte van
een eventuele uitbreiding. Wel kan eruit blijken dat er een discrepantie is
tussen beschikbare oppervlakte en beschikbare lokalen (bijvoorbeeld bij
inefficiënt in te delen ruimte).

maar 7%. Uit het veld is vernomen dat men een stijging verwacht door
migratie van gezinnen uit Amsterdam.
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4.2.2 Voortgezet onderwijs
Voor het Kennemer Lyceum wordt een daling van het aantal leerlingen
verwacht volgens de prognose. De andere scholen blijven min of meer
stabiel (zie Figuur 5).
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Prognoses en ruimtebehoefte

BVO m²
excl. gym

kern

behoefte conform prognose in BVO (m²)
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

bestandbehoefte
2017 (m²)

bestandbehoefte
2032 (m²)

2027

2032

2037

1.658
1.465
913
1.411
1.249

1.417 1.458 1.503 1.528 1.538 1.508 1.483 1.458 1.442 1.422 1.402
1.060 1.040 1.025 1.000 970
960
949
939
934
929
919
1.236 1.251 1.261 1.266 1.246 1.226 1.211 1.201 1.196 1.186 1.176
1.307 1.317 1.337 1.332 1.322 1.302 1.281 1.261 1.251 1.236 1.221
1.025 1.020 1.020 1.005 985
970
960
944
939
929
919

1.352
909
1.161
1.191
899

1.302
904
1.141
1.156
879

241
405
-323
104
224

306
556
-248
220
350

1.312
2.095
1.170

1.357
2.363
1.126

1.357
2.353
1.131

1.362
2.443
1.166

1.347
2.474
1.181

1.337
2.489
1.191

1.332
2.484
1.186

1.327
2.474
1.176

1.327
2.469
1.176

1.322
2.448
1.166

1.327
2.443
1.161

1.332
2.433
1.156

1.347
2.383
1.146

1.367
2.348
1.136

-45
-268
44

-35
-288
24

1.723
1.010
1.146
1.357

1.945
1.025
1.307
1.352

1.935
1.015
1.337
1.377

1.890
985
1.347
1.387

1.855
970
1.367
1.407

1.810
939
1.377
1.417

1.805
939
1.372
1.412

1.784
929
1.362
1.402

1.779
929
1.357
1.397

1.784
929
1.362
1.402

1.784
929
1.362
1.407

1.784
929
1.367
1.407

1.784
934
1.372
1.407

1.764
924
1.357
1.387

-222
-15
-161
5

-61
76
-226
-50

1.125
1.161
1.254

1.126
960
1.206

1.120
929
1.191

1.161
929
1.211

1.171
909
1.211

1.186
889
1.206

1.181
889
1.201

1.181
879
1.191

1.166
869
1.176

1.166
869
1.171

1.166
869
1.171

1.156
859
1.156

1.136
839
1.131

1.095
809
1.095

Vogelenzang
Tabel
6
IKC
De Paradijsvogel
1.013
791
765
760
760
775
765
740
725
725
720
705
Capaciteit onderwijsgebouwen basisonderwijs
TOTAAL
21.062
20.603 20.596 20.787 20.783 20.677 20.532 20.329 20.173 20.106 20.041 19.921

-1
201
48

-11
322
123

690
19.681

675
19.339

222
459

323
1.381

Bloemendaal
De Bloemendaalse Schoolvereniging
Bornwaterschool
Sint Theresia Basisschool
De Josephschool
Bos en Duinschool

Overveen
Aloysiusschool
Julianaschool
Koningin Wilhelminaschool

Aerdenhout
Vondelschool
Basisschool SAB
Tijo van Eeghenschool
Antoniusschool

Bennebroek
St. Franciscusschool
Sparrenbosschool
Willinkschool

Tabel 9
Behoefte-bestandsvergelijking basisonderwijs o.b.v. bruto
vloeroppervlakte (capaciteit incl. verhuurde lokalen)
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4.3

Behoefte-bestandsvergelijking

4.3.1 Basisonderwijs
Voor de planvorming (die volgt in hoofdstuk 8) is uitgegaan van de
leerlingenaantallen en bijbehorende ruimtebehoefte van 2032. In Tabel
9 is de vergelijking gemaakt op basis van totale bruto vloeroppervlakte,
wat aansluit bij de regelgeving (de verordening). In bijlage 3 is de
vergelijking tussen capaciteit (bestand) en (normatieve ruimte-) behoefte
in groepsruimten (excl. aan peuterspeelzaal of kinderopvang verhuurde
groepsruimten) weergegeven. Voor één groepsruimte kan gerekend
worden met een behoefte van 115 m² BVO.

Tekorten
De Sint Theresiaschool maakt voor het tekort gebruik van drie
groepsruimten in het tegenoverliggende gebouw Dennenweg 15.
Qua oppervlakte klopt dit min of meer bij het beeld. Qua aantallen
groepsruimten is er slechts behoefte aan één extra groepsruimte op
korte termijn, en op lange termijn voldoet het aantal lokalen. Dit zou dan
wel betekenen dat er weinig extra ruimte is in het gebouw, zeker gezien
het feit dat één groepsruimte binnen het hoofdgebouw niet in gebruik
is door onderwijs (dus qua BVO nog een groter tekort gemeten zou
kunnen worden.

De Vondelschool heeft momenteel één groepsruimte tekort. In
de toekomst is er voldoende capaciteit qua groepsruimten. Qua
oppervlakte is het tekort groter, maar bij de oppervlaktemeting zijn de
(nieuwe) groepsruimtes op de zolder niet meegenomen in het BVO.
Overigens zal ook dit tekort volgens de prognose niet meer voor de
toekomst gelden.
De Tijo van Eeghenschool kent volgens de prognose een stijgende
ruimtebehoefte en kent dan een tekort van één groepslokaal.
De Aloysiusschool, de Sint Franciscusschool en de SAB kennen een klein
tekort voor nu en/of in de toekomst, maar dit is kleiner dan 10% van de
capaciteit.

Leegstand
Als er normatief ruimte-overschot is, wordt dit ook wel leegstand
genoemd. Deze normatieve leegstand wordt in de praktijk gebruikt en
bij kleine overschotten door de scholen zelf niet als leegstand worden
ervaren.
De Bornwaterschool kent een overschot van meer dan één
groepsruimte (in 2032) en ook in BVO, evenals de Bos en Duinschool ,
de Sparrenbosschool en de Paradijsvogel.

De Julianaschool heeft één groepsruimte tekort; qua oppervlakte wordt
dit bevestigd en is het tekort nog iets groter.
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Prognoses en ruimtebehoefte

kern school(gebouw)

m² BVO
excl. gym

behoefte conform prognose in BVO (m²)
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2032

2037

bestand- bestandbehoefte behoefte
2017 (m²) 2032 (m²)

= ILT16

Bloemendaal
Hartenlustmavo

2.810

3.274

3.217

3.152

3.101

3.044

3.076

3.114

3.146

3.165

3.191

3.178

3.127

3.127

-464

-317

7.223

6.104

5.963

5.782

5.601

5.442

5.482

5.544

5.578

5.601

5.629

5.663

5.561

5.522

1.119

1.662

2.760
12.793

3.627 3.627 3.608 3.588 3.569 3.595 3.614 3.640 3.646 3.652 3.633
13.005 12.807 12.542 12.290 12.055 12.153 12.272 12.364 12.412 12.472 12.474

3.601
12.289

3.633
12.282

-867
-212

-841
504

Overveen
Kennemer Lyceum

Aerdenhout
Montessori College Aerdenhout

TOTAAL

Tabel 10
Behoefte-bestandsvergelijking voortgezet onderwijs
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4.3.2 Voortgezet onderwijs
Het Kennemer Lyceum kent leegstand. De prognose voorspelt een
verdere krimp van leerlingen, waardoor de leegstand zal toenemen.
Voor het Montessori College en de Hartenlustmavo geldt dat de
aantallen stabiel blijven maar er is reeds een substantieel tekort op basis
van de ruimtebehoefteberekening van Pronexus, die gebaseerd zijn op
het ruimtebehoeftemodel (RBM) uit de verordening. Er wordt ook niet
voldaan aan de eisen uit het Uitvoeringsbesluit Voorzieningen in de
Huisvesting PO/VO.
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Prognoses en ruimtebehoefte

Tabel 12
Nieuwste leerlingaantallen voortgezet onderwijs in
vergelijking met vorige cijfers en prognose

Tabel 11
Nieuwste leerlingaantallen basisonderwijs in vergelijking
met vorige cijfers en prognose
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4.4

Nieuwste tellingen en overwegingen bij de
prognose

De schoolbesturen geven aan dat er een migratie van gezinnen met
kinderen vanuit de stad Amsterdam naar de regio Haarlem (waaronder
Bloemendaal) plaatsvindt. Als gevolg hiervan verwacht men de komende
jaren meer kinderen in de verschillende kernen van Bloemendaal. De
scholen stellen daarom vraagtekens bij de voorspelde krimp uit de
prognose.
In Tabel 11 zijn voor het basisonderwijs de leerlingtellingen van oktober
2016 (=prognose 2017) en de nieuwste gerealiseerde aantallen van
oktober 2017 opgenomen ter vergelijking met de prognose voor 2018.
Hieruit blijkt wel een iets hoger gerealiseerd aantal maar het gaat maar
om minder dan 1% afwijking met de prognose. Voor de planvorming
wordt daarom gewoon de prognose gehanteerd. Ook voor het
voortgezet onderwijs (Tabel 12) is geen bijzondere afwijking ten opzichte
van de prognose gerealiseerd.
De opheffingnorm voor de gemeente Bloemendaal tot 1-8-2018
bedraagt 116 leerlingen. De nieuwe opheffingsnorm, zoals deze is
vastgesteld voor 1-8-2018 tot en met 1-8-2023, bedraagt 112 leerlingen.
Voor IKC De Paradijsvogel geldt dat de school onder de opheffingsnorm
is gekomen. In basis wordt een school opgeheven wanneer deze drie
achtereenvolgende jaren onder de norm blijft. Echter, de school kan ook
in stand gehouden worden op basis van een gemiddelde schoolgrootte
van het bestuur (i.c. Jong Leren). Daarnaast speelt dat in het plan Vitaal
Vogelenzang uitgegaan wordt van uitbreiding van het aantal woningen
in de kern.
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5.
VISIE EN AMBITIE
SCHOLEN EN GEMEENTE
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VISIE EN AMBITIE SCHOLEN EN GEMEENTE

Figuur 6
4-D-model en affiche kindcentra 2020.
Bron afbeelding kindcentra: www.kindcentra2020.nl
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5.1

Interviews en sessies

Met de gemeente is gesproken over nadere invulling van het aspect
duurzaamheid (m.b.t. de onderwijshuisvesting), waarvoor wij ook
gesprekken hebben gevoerd met een vertegenwoordiging van de
Omgevingsdienst IJmond.

Vanuit deze behoefte zijn onder andere de volgende wensen met
betrekking tot de huisvesting genoemd:
• Elke school heeft een speellokaal voor de kleuters;
• Er is ruimte buiten de groepslokalen voor zelfstudie / individuele
werkplekken;
• Voldoende nevenruimtes (denk aan groepswerk en individuele
begeleiding, gespreksruimte);
In feite dienen de voorzieningen binnen het normatieve kader te
worden gerealiseerd. Bij benodigde uitbreiding, nieuwbouw of renovatie
kan bezien worden hoe de huisvesting optimaal kan aansluiten bij de
wensen en eisen.

In drie sessies is volgens de lijnen van het 4-D-model gewerkt van
inventarisatie via ‘dromen’ naar een plan.

5.3

5.2

Wanneer de huisvestingssituatie in de gemeente volledig kon worden
opgebouwd vanuit een blanco situatie, zou men grotere en bredere

Er is met de schoolbesturen over diverse zaken gesproken, waarover de
visie op de toekomst met betrekking tot eigen scholen en gebouwen,
maar ook met betrekking tot aansluiten op landelijke ontwikkelingen in
het algemeen.

Hedendaagse voorzieningen

Veel scholen hebben een respectabele leeftijd en zijn opgebouwd uit
enkelzijdige gangen waaraan de groepslokalen gelegen zijn. Modern
onderwijs vraagt ook om een differentiatie in groeps- en individueel
verband, werken met media en ICT, ruimte voor spelen en ontdekken
buiten het groepslokaal, ruimte voor ontmoeting.
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Ontwikkeling scholen tot kindcentra

voorzieningen wensen. Vanuit dit ‘droom’-scenario is echter ook
geconstateerd dat zowel de verdeling van scholen over kernen en
besturen, als het aantal beschikbare plekken waar schoolgebouwen
gesitueerd kunnen worden (zie ook hoofdstuk 9) betekenen dat feitelijk
de huidige scholen in stand gehouden worden. Wel is gekeken naar
eventuele unilocaties van voorzieningen. En daarnaast blijft overeind
dat scholen waar mogelijk, verbreed worden door aanvulling met
peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang en/of buitenschoolse opvang
(brede school of MFA).
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Visie en ambitie scholen en gemeente

Men ziet de ontwikkeling tot (integrale) kindcentra (IKC) als een wens of
minimaal zeer realistisch toekomstscenario, waarin met de huisvesting,
indien mogelijk, reeds rekening mee moet worden gehouden.

5.4

Variëteit en identiteit

Zoals in de vorige paragraaf reeds werd aangegeven, vinden de scholen
het belangrijk dat er een divers aanbod met keuze voor ouders en
leerlingen wordt aangeboden, De identiteit van iedere school mag niet
onder druk komen te staan.

5.5

Exploitatie en duurzaamheid

Voor de meeste schoolbesturen geldt dat er een ambitie is met
betrekking tot duurzaamheid. Sommige besturen hebben een
duurzaamheids-paragraaf opgenomen in de onderhoudsplanningen. De
maatregelen worden echter slechts uitgevoerd bij voldoende financiële
middelen. Andere besturen hebben plannen laten maken of gaan deze
laten opstellen; qua uitvoering is een en ander ook afhankelijk van de
middelen.
Een goede exploitatie is voor de scholen zeer belangrijk.
Wanneer de exploitatie echter veel geld vergt, is investeren in
duurzaamheidsmaatregelen juist onhaalbaar.
Een eerste vereiste is daarom ook een passende huisvesting. Immers,
middelen voor de exploitatie zijn gebaseerd op leerlingaantallen en niet
op gebouwgrootte en -kenmerken.
In hoofdstuk 10 worden nadere informatie en richtlijnen gegeven over
verduurzaming van de schoolgebouwen.
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6.
ANALYSE AANDACHTSEN KNELPUNTEN VOOR
DE PLANNEN
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ANALYSE AANDACHTS- EN KNELPUNTEN VOOR DE PLANNEN
6.1

Aandachtspunten huisvesting voor start IHP

Er speelt een aantal aandachtspunten een rol bij de invulling van het
IHP:
1. optimalisering van de speelvoorzieningen op de Josephschool;
2. voldoende gymnastiekaccommodatie voor Hartenlust VMBO;
3. realiseren van een gymnastiekaccommodatie voor de
Theresiaschool.

Ad 1.
Voor de Josephschool geldt dat enkele jaren geleden een verzoek voor
een eigen gymaccommodatie is gedaan. Dit plan is nooit tot uitvoering
gebracht. De Josephschool heeft geen behoefte aan genoemde
speelvoorzieningen, maar wel behoefte aan extra ruimte. De voorkeur
gaat hierbij uit naar een multifunctioneel inzetbare ruimte voor plusklas,
interne begeleiding, remedial teaching et cetera. De IB-er werkt
momenteel in de ruimte voor de administratie, waardoor de benodigde

Verder zijn de volgende verzoeken aan de gemeente gedaan:
• Verzoek schoolbestuur Koningin Wilhelminaschool om een
aanvullend budget ten behoeve van uitbreiding van het
schoolgebouw;
• Verzoek schoolbestuur Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld om
bekostiging van algehele vervangende nieuwbouw;
• Verzoek van de Bloemendaalse Schoolvereniging om het gebouw te
verbeteren op het gebied van klimaatbeheersing en duurzaamheid.
Voor de eerste twee punten zijn separate deelprojecten opgestart,
parallel aan de uitwerking van het IHP. Voor de KWS is dit vanwege het
formele karakter van de aanvraagprocedure en de reeds opgeleverde
uitbreiding geen onderdeel van het IHP. Voor de SAB worden de
conclusies van het huisvestingsplan, dat gelijktijdig aan het IHP is
uitgevoerd, meegenomen in het IHP. Voor de BSV wordt het gebouw
meegenomen in het IHP.

privacy en rust ontbreken.

6.2 Kwantitatieve analyse en staat van de
gebouwen

Ad 2 en 3.
In het verleden zijn plannen gemaakt voor een ondergronds gymlokaal
bij Sint Theresia, waarvan het VMBO (Hartenlustmavo) mede gebruik zou
gaan maken. Tegen dit plan is weerstand ontstaan en sindsdien liggen
de plannen stil. De behoefte blijft echter.

De kwantitatieve analyse is reeds gemaakt in de hoofdstukken 3
(gymlokalen) en 4 (onderwijsruimte). Voor een overzicht van de
behoefte aan zowel algemene onderwijs- als gymruimten wordt
daarnaar verwezen.
Voor een algemeen overzicht van de gebouwen wordt verwezen naar
Tabel 3 op bladzijde 16. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan
op aandachtspunten per gebouw.
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6.3

Kwalitatieve analyse

Bornwaterschool

6.3.1 Gebouwen in Bloemendaal
Sint Theresia
De functionele kwaliteit van het 94-jarige gebouw is als slecht
beoordeeld.
In 2013 is het gebouw aan de buitenzijde grootschalig gerenoveerd.
Dakpannen en zinkwerk van de platte daken zijn onlangs vervangen;
ook de zoldervloer is na-geïsoleerd. De school heeft een mooie
voorgevel maar verder wordt het onderwijskundig door het bestuur
van de school beschreven als ‘dramatisch’. Ook het gymlokaal is veel
te klein. Van de voormalige ruimte voor directie en administratie zijn
kleedruimtes gemaakt zodat er nu een jongens- en meisjeskleedkamer
is. De functionele kwaliteit blijft echter slecht: kleine lokalen, enkelzijdige
gang, weinig nevenruimtes, geen ruimte voor andere onderwijsvormen
/ hedendaags onderwijs. Ook de buitenruimte is beperkt. Aan de
achterzijde van het gebouw is feitelijk een tekort aan speelruimte.

Dennenweg 15
Het gebouw is een multifunctionele accommodatie, bestaande uit een
oude school, die overigens eerder het uiterlijk heeft van een statige
woning. De uitbreiding heeft geen bijzondere architectuur en sluit
qua architectuur niet hierbij aan. De school maakt gebruik van drie
groepslokalen in ‘de uitbreiding’. In het gebouwdeel bevindt zich ook (de
ingang van) het CJG en kinderopvang. Er is geen nulmeting uitgevoerd.
Het oorspronkelijke schoolgebouw is degelijker van bouwaard dan de
uitbreiding.
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De entreegevel is prachtig en heeft zeker monumentale waarde.
De indeling van de school is niet functioneel door de hoeveelheid
trappen en lage doorloophoogtes. De school kent enkelzijdige gangen
en meerdere bouwlagen, waardoor er weinig contact tussen groepen
plaatsvindt. De lokalen zijn onprettig en de school heeft hierover
klachten van ouders ontvangen. Er is gebrek aan nevenruimtes. Op
veel plaatsen is er nog enkelglas aanwezig; er is sprake van hoge
energiekosten. Het gymlokaal is ook oud en kleiner dan hedendaagse
normen voorschrijven.

BSV
Het betreft een prachtig en geliefd gebouw met monumentale status.
De functionaliteit en de exploitatie zijn echter onder de maat. Er is
behoefte aan een huisvestingsplan om te bezien hoe de toekomstige
behoefte binnen het gebouw optimaal kan worden ingepast en ook
hoe het gebouw qua energie/exploitatie (en daarmee) duurzaamheid)
en binnenklimaat (comfort) weer kan voldoen aan hedendaagse eisen.
Rondom het gymlokaal is een aantal ruimtes uitgebreid die echter
van mindere (tijdelijke) kwaliteit zijn. Het gymlokaal is te klein en ligt
bovendien op de plek waar een uitbreiding mogelijk is en aangesloten
kan worden op het lesgebouw.

Josephschool
Het 60-jarige gebouw is in 2003 grondig gerenoveerd. Uit de nulmeting
blijkt een uitstekende bouwkundige staat. Het pand is voorzien van
dubbel glas en er zijn zonnepanelen. Het binnenklimaat van het pand
wordt echter als matig beschreven. Het betreft een traditionele lay-out
van enkelzijdige gang met vooral groepslokalen. De Josephschool heeft
behoefte aan extra nevenruimte.
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De voorkeur gaat hierbij uit naar een multifunctioneel inzetbare
ruimte voor plusklas, interne begeleiding, remedial teaching et cetera.
Josephschool beschikt over een kleine directieruimte en administratieve
ruimte van 17 m² FNO respectievelijk 14 m² FNO, naast een
personeelsruimte van 20 m² FNO. Wel is er een gemeenschapsruimte,
die echter ook als circulatieruimte tussen de vleugels en de verdiepingen
dient. De IB-er werkt momenteel in de administratieve ruimte, waardoor
de benodigde privacy en rust ontbreekt.

Bos en Duinschool
De Bos en Duinschool is in 2017 in gebruik genomen en betreft een
nieuw gebouw van uitstekende technische en goede functionele staat.

6.3.2 Gebouwen in Overveen
Aloysiusschool
Deze school is gebouwd in 1955 en meerdere malen uitgebreid. In
1983 heeft de eerste uitbreiding plaatsgevonden, gevolgd door een
uitbreiding in 2001 en 2012. Het gebouwdeel uit 1955 is functioneel
slecht en onprettig. Het nieuwere gedeelte rondom de hal (uit 1983)
is op zich prima. De school is logistiek inefficiënt vanwege de vele
uitbreidingen in de loop der jaren zonder aanpassing van de oudere
gedeeltes. In het gebouw is ook peuterspeelzaal De Speelhoek
gehuisvest. Het geheel zorgt voor een vol en steens terrein.

Julianaschool
Hartenlustmavo
De Hartenlustmavo is een van oorsprong U-vormige en enkelzijdigegangenschool uit 1915, met een uitbreiding aan de achterkant uit
2006. De lokalen hebben hoge plafonds. Het gebouw is voorzien van
stalen kozijnen met enkel glas. In de winter zorgt dit voor koudeval en
comfortproblemen in de klaslokalen. Vanwege de monumentale status
en bijgevolg de hoge renovatiekosten is dubbel glas budgettair voor
Dunamare geen optie.
Er is geen lift; deze is wel nodig omdat het gebouw vier bouwlagen
kent en een aantal vaklokalen op de zolder ligt. Mindervalide leerlingen
kunnen daarom niet worden geplaatst. Er zijn plannen om het
schoolplein te herinrichten. De budgetten voor het uitvoeren van de
plannen en oplossen van de knelpunten zijn er vooralsnog niet.
Ondanks de problematiek met betrekking tot comfort / binnenklimaat
en (dure) exploitatie is Dunamare tevreden met het gebouw. Het
gebouw heeft een fantastische uitstraling en de grootte past perfect bij
de geambieerde populatie van vier leerjaren van circa 100 leerlingen elk.
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Het is een mooi gebouw en ook een populaire school. Er zijn door de
jaren heen diverse verbouwingen gedaan. De school is in 2008/2009
grondig verbouwd. Op de Begane Grond zijn de lokalen uitgebreid
door de gevellijn te verplaatsen. Op de begane grond is toen ook het
enkelglas vervangen voor dubbelglas. De laatste verbouwing dateert
uit 2012 en betreft het verdubbelen van de begane grond van de
linkerzijvleugel. Met name de zolderlokalen zijn qua toegang eigenlijk
niet geschikt voor volle groepen. Op de verdieping zijn ruimten nog
voorzien van enkelglas. De kindertoiletten zijn te klein en gedateerd.
Ook het gymlokaal is te klein.

KWS
De school is uitgebreid in 2017. De school voldoet goed maar is van
respectabele leeftijd. Ook het gymlokaal is verouderd en aan de kleine
kant.
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6.3.3 Gebouwen in Aerdenhout

Kennemer Lyceum
Het Kennemer Lyceum kent (normatieve) leegstand. In praktijk worden
alle ruimtes gebruikt. Het achterste deel (meisjesschool of ‘het kopje’) is
qua logistiek en functionaliteit, en ook qua duurzaamheid en exploitatie
niet optimaal.

Muziekschool
Over de muziekschool heeft geen gesprek plaatsgehad met de
gebruiker / directie. Er is geen nulmeting noch andere informatie
beschikbaar. Het betreft een ouder maar karakteristiek schoolgebouw.
Op basis van ervaring en bezichtiging kunnen vraagtekens gesteld
worden bij benutting (hoe vol zijn de ruimtes) en bezetting (hoe vol
is het rooster / hoe vaak is een ruimte bezet) en exploitatie van het
gebouw. Naar verwachting is dit gebouw (qua exploitatie) een dure
voorziening. Het gebouw is moeilijk toegankelijk vanaf de openbare
weg; de percelen die ervoor liggen zijn geen eigendom van de
gemeente.

Vondelschool
De Vondelschool kent enkelzijdige gangen met relatief kleine lokalen.
In 2016/2017 was er een groepslokaal tekort, waardoor de druk op
kleine lokalen nog groter wordt. In een eerste verbouwing is er een
onhandig (en potentieel gevaarlijk) hoge opstap naar de groepsruimtes
gemaakt. Een aantal jaren geleden zijn er twee groepsruimten op
zolder uitgebreid (ingebreid). Deze voldoen goed, mede doordat door
de vloerconstructie geen overlast ontstaan is naar de onderliggende
groepsruimten. De laatste telling laat een daling zien die volgens
prognose ook voor de komende jaren doorzet. Uitbreiding lijkt niet
direct aan de orde maar de functionaliteit van de school in combinatie
met de karakteristieke maar op onderdelen toch ook wel gedateerde
uitstraling vergt een impuls.

Tijo van Eeghenschool
De school is een populaire school en ligt op een mooie locatie met een
fraai speelterrein. De groepslokalen op zolder zijn in de zomer warm. De
school is twee keer uitgebreid. De laatste uitbreiding bevat onder andere
een gymlokaal. Het pand is toen ook gerenoveerd. De gymzaal bevindt
zich voor een gedeelte ondergronds, hiervoor zijn extra voorzieningen
bij het speelterrein aangebracht in verband met veiligheid. De gymzaal
kent vochtproblemen.

SAB
Het gebouw bestaat uit twee delen. Het oudste gedeelte stamt uit 1924
en is dus bijna 100 jaar oud. Het andere gedeelte, in de vorm van een
appel, is 28 jaar oud. Op het terrein staan twee - overjarige - gekoppelde
noodlokalen waarin beeldende vorming wordt gegeven.
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Functioneel / logistiek is met name de oudbouw een inefficiënt gebouw.
Ook de nieuwbouw kent een aantal functionele problemen. De lokalen
hebben een afwijkende vorm en zijn aan de krappe kant, wat door de
vorm extra onhandig is. In het centrale gedeelte van de nieuwbouw
(amphi genaamd, een gemeenschapsruimte met een vide tussen
de groepslokalen in) is het binnenklimaat niet regelbaar (frisse lucht,
warmte, koude). Ook in de lokalen is het CO2-gehalte te hoog en kan
door de maatwerkpuien onvoldoende geventileerd worden. Het houten
platte dak warmt de onderliggende lokalen snel op. Het gymlokaal is
veel te klein, de gymvloer is doorgezakt en de akoestiek is zeer slecht.
Voor de SAB dient zo spoedig mogelijk een alternatieve oplossing voor
het gymonderwijs gezocht te worden.

Antoniusschool
De Antoniusschool is een monumentaal pand (gemeentelijk
monument in Amsterdamse stijl). Het gebouw is qua uitstraling en
historie onverbrekelijk verbonden met de identiteit en cultuur van de
school, maar het is duidelijk dat een dergelijk gebouw structureel veel
onderhoud, energie en daarmee geld kost.
In 2003 zijn de gangen aangebouwd waardoor de oude gangruimte aan
de lokalen kon worden toegevoegd. Het enkelglas is vervangen voor
dubbelglas met uitzondering van de gymzaal en een gedeelte van de
gang. In 2013 heeft er aan de achterzijde van het schoolgebouw een
uitbreiding plaatsgevonden. In het pand is weinig algemene ruimte en
individuele studieruimte beschikbaar. Met name door de enkelzijdige
gangen gaan veel nuttige vierkante meters verloren. Er zijn zeer weinig
staf- en nevenruimtes. De kelder kan op dit moment niet gebruikt
worden als nuttige bergruimte door vocht- en schimmelproblemen.
De gymzaal te klein en de akoestiek is ondanks verbeteringen nog niet
optimaal.
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De school heeft problemen met de riolering; deze is regelmatig
verstopt. Dit lijkt een probleem in de wijk te zijn en niet enkel van de
school.

Montessori College Aerdenhout
Het betreft een prettig, goed onderhouden en functioneel prima
gebouw. Wel is verduurzaming qua energie aan de orde, in combinatie
met het optimaliseren van het binnenklimaat / ventilatie.

6.3.4 Gebouwen in Bennebroek
St. Franciscusschool
De St. Franciscusschool betreft een nieuw gebouw uit 2014. Het is een
fraai en goed functionerend gebouw. Men wil verder ontwikkelen tot
IKC. De buitenschoolse opvang vindt deels al plaats binnen de school.
De kinderdagopvang/PSZ-werk (Op Stoom) vindt plaats in een ouder
bestaand gebouw op dezelfde locatie.

Sparrenbosschool
De school ligt op een prachtige locatie aan een groot verdiept gelegen
grasveld. In 2013 heeft er een grote renovatie plaatsgevonden en is er
een gedeelte aangebouwd. Het is een goed gebouw. De school wil
zich graag ontwikkelen naar een IKC door de peuterspeelzaal te gaan
huisvesten; er is reeds kinderopvang aanwezig en er is ook ruimte
beschikbaar voor. De gymzaal ligt voor circa de helft ondergronds en
vertoont aan de binnenzijde lekkage ter plaatse van de kolommen en de
afwerklaag. Dit wordt in opdracht van het schoolbestuur onderzocht.
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6.3.5 Gebouwen in Vogelenzang

Willinkschool
Het hoofdgebouw betreft een gemeentelijk monument. De
Willinkschool heeft een bijgebouw op de eigen locatie met drie
groepslokalen. In het gebouw is een directeurswoning aanwezig die
op dit moment verhuurd wordt en onderdeel is van de stichting. Er zijn
mogelijk plannen om de directeurswoning bij de school te betrekken
om een peutervoorziening in het gebouw onder te kunnen brengen.
Ook zijn er plannen om de functionaliteit van het gebouw te verbeteren.
In het pand is weinig nevenruimte aanwezig, zelfs een personeelsruimte
ontbreekt (momenteel).
De school is gelegen langs een drukke weg. Bij de school is enkele
jaren geleden een zebrapad gerealiseerd aan de Rijksstraatweg. Er wordt
bekeken of een (tweede) zebrapad vanaf het plein aan de zijkant van
de school naar de entree mogelijk is (Groot Hoefbladlaan). Daar ligt
namelijk een parkeerplaats waar veel ouders hun auto parkeren bij het
halen en brengen.
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IKC De Paradijsvogel
Functioneel gezien heeft de school een niet meer gloednieuw maar in
het algemeen prima schoolgebouw. De school werkt intensief samen
met Les Petits kinderopvang, gehuisvest in een aangrenzend gebouw,
en is sinds mei 2017 een Integraal Kind Centrum (IKC). Voor het huidige
aantal leerlingen is de school te groot. In de school zit een bibliotheek
die voornamelijk bezocht wordt door ouderen. Het gymlokaal staat
op een openbaar toegankelijk terrein waar zich regelmatig hangjeugd
verzamelt. Het gymlokaal biedt momenteel een sombere en bijna
armoedige aanblik, mede vanwege de getroffen maatregelen tegen
vandalisme. Het gymlokaal wordt door het bestuur beschreven als
gedateerd, maar met beperkte middelen voorlopig in te zetten voor het
onderwijs.
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6.4

Aanbod en capaciteit voortgezet onderwijs

De gebouwen van zowel het Montessori College als de Hartenlustmavo
zitten op maximale capaciteit. Op zich zijn de aantallen in zoverre
passend dat er is geen groei-ambitie is voor de huidige populaties.
Echter, geconstateerd is dat er een aanzienlijk tekort in beide gebouwen
aanwezig is. Volgens het bestuur Dunamare is er geen directe behoefte
aan uitbreiding voor de huidige populatie.

In voorliggend IHP is in eerste instantie niet uitgegaan van extra
capaciteit voor het voortgezet onderwijs. In regioverband is een
Strategisch Huisvestingsonderzoek voor Onderwijs (SHO) verricht, dat
momenteel wordt uitgewerkt in plannen. De leerlingontwikkeling (door
schoolbesturen verwachte stijging) en regionale behoefte kunnen leiden
tot nuancering van bovenstaande conclusies.

Wel zou Dunamare graag een Montessori-havo-afdeling willen
toevoegen. Kinderen die dat willen en kunnen, kunnen na de eerste
twee jaren (via de kansklassen havo 1 en 2) nog kiezen om havo te
volgen. Dan kunnen deze leerlingen echter hun schoolcarrière niet
in Aerdenhout vervolgen en er is geen ander Montessori-onderwijs
binnen de regio c.q. binnen Dunamare. Op dat moment zouden ze naar
Amsterdam moeten gaan.
Dunamare geeft aan dat er geloot wordt binnen havo in de omgeving

herkomst leerlingen 2017

272
2078

dus dat er behoefte is aan extra havo-aanbod, waar bovenstaande
ambitie prima bij zou passen. Overigens is uitbreiding op locatie niet
mogelijk en zou de havo-afdeling ook elders in de regio (Zandvoort,
Velsen, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Hoofddorp) mogen
landen.
Binnen Bloemendaal is er conform de ruimtenormering binnen het
Kennemer Lyceum nog capaciteit beschikbaar (ook voor havo).
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Afkomstig uit Bloemendaal

Afkomstig uit Haarlem
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Afkomstig uit overige gemeenten

Figuur 7
Analyse herkomst leerlingen o.b.v. telling okt. 17
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6.5

Afkomstig uit overige gemeenten
2015
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leerlingen uit Bloemendaal
VSO

SO

VSO

uit Bloemendaal uitstromen.

Er is geen rekening gehouden met extra aanwas van deze zogenoemde
buitenleerlingen, anders dan reeds opgenomen in de prognose
(voedingsgebieden). Middelen voor onderwijshuisvesting voor het
basisonderwijs binnen het gemeentebudget zijn gekoppeld aan
gemeentekenmerken.
Voor het voortgezet onderwijs geldt dat scholen meestal een regionaal
voedingsgebied kennen. Bovendien volgt de financiering van de
huisvesting binnen het voortgezet onderwijs de leerling. Dit is daarom
niet verder onderzocht.

2015

35

SBO

leerlingen
leerlingen uit omgeving

ng
BO

Zoals in paragraaf 2.1 is aangegeven is een groot deel van de leerlingen
2015
in het basisonderwijs niet woonachtig in de gemeente Bloemendaal
2235afkomstig uit aangrenzende gemeentes. Dit is van oudsher zo en
maar
leerlingen uit Bloemendaal
bepaald door de geografische ligging en opbouw
de gemeente.
leerlingenvan
uit omgeving

In Figuur 7 is een analyse gemaakt op basis van de leerlingtelling
leerlingen PO wonend basisonderwijs
in Bloemendaalvan oktober 2017 (meest recent). In Figuur 8 is op
basis van de data van DUO (www.duo.nl) van oktober 2016 voor het
282
hele primair onderwijs (dus inclusief speciaal basisonderwijs, speciaal
onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs, wat overigens een relatief
beperkt deel van de leerlingen betreft) weergegeven wat zowel de
instroom van andere gemeentes naar Bloemendaal is, maar ook hoeveel
leerlingen er vanuit Bloemendaal naar andere gemeente gaan om
2015
onderwijs te volgen. Duidelijk is te zien dat niet enkel het percentage
buitenleerlingen in Bloemendaal hoog is, maar dat er ook veel minder
leerlingen uit Bloemendaal

mstig uit Haarlem

ndaal

Buitenleerlingen

leerlingen uit omgeving

Figuur 8
Analyse in- en uitstromend deel
leerlingen PO, oktober 2016
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7.1

Mee te nemen gebouwen en/of locaties

Alle scholen binnen de gemeente Bloemendaal (kernen Aerdenhout,
Bennebroek, Bloemendaal, Overeen en Vogelenzang), i.c. zestien
schoolgebouwen basisonderwijs en drie schoolgebouwen voortgezet
onderwijs.
Daarnaast wordt meegenomen gebouw en/of locatie Dennenweg 15
tegenover de Theresiaschool, waar, naast het CJG en een kinderopvang,
momenteel ook dependance lokalen van de Theresiaschool zijn
ondergebracht.
De Muziekschool vormt een bijzonder onderdeel in het IHP. Het heeft
momenteel geen directe relatie met de onderwijsgebouwen en er is
vooralsnog geen aanleiding op basis van beleid en locatiebezichtiging
voor een andere invulling dan muziekonderwijs in het IHP. Daarom is
afgesproken dat dit gebouw en/of locatie enkel worden meegenomen

7.2

Capaciteit / beschikbare ruimte

De oppervlaktemetingen van Asset Facility Management (NEN2580)
voor de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs worden
gebruikt in de benodigde berekeningen. Dit geldt zowel voor bruto
vloeroppervlakte als functioneel nuttige vloeroppervlakte (bijv.
oefenoppervlakte gymlokalen). Deze gegevens zijn reeds opgenomen in
hoofdstuk 3.
Voor Vogelenzang geldt dat een deel van het huidige schoolgebouw
(De Paradijsvogel) onttrokken is aan de onderwijsbestemming. Het
gebouw is groter dan de opgenomen oppervlakte. Dit is enkel belangrijk
bij handhaving van het gebouw, een en ander in relatie tot de plannen
voor Vitaal Vogelenzang, die nu in ontwikkeling zijn.
Van de Dennenweg 15 en de Muziekschool zijn geen
oppervlaktegegevens en slechts beperkte technische gegevens

in het IHP wanneer dit binnen de plannen voor scholen past.

beschikbaar.

Er heeft afstemming plaatsgevonden met de afdeling RO van de
gemeente. Er zijn geen extra locaties beschikbaar, anders dan de
schoollocaties, Dennenweg 15 en de locatie van de muziekschool.
Ook is door de afdeling RO onderzocht of uitbreiding van de
bebouwing op enkele locaties mogelijk is, naar aanleiding van de
plan- en scenariovorming. De scenario’s en conclusies over ruimtelijke
haalbaarheid zijn beschreven in hoofdstuk 8 respectievelijk hoofdstuk 9.

Oude gebouwen kunnen wegens hun typologie (lange gangen, zolders
met beperkte stahoogtes, etc.) tot beperkingen leiden. Wanneer blijkt
dat ruimtes niet veilig en/of functioneel benut kunnen worden voor
onderwijsfuncties dan worden deze niet meegeteld als beschikbare
capaciteit. Hiervoor gaan we in eerste instantie uit van de metingen
conform NEN 2580.
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Figuur 9
Monumentale onderwijsgebouwen gemeente Bloemendaal.
Bron: Hartenlustmavo: www.hartenlustschool.nl, BSV: www.onsbloemendaal.nl, overig: auteurs
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7.3

Leerlingenprognoses

7.5

Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 4 wordt de planvorming
gebaseerd op de volgende prognoses:
• Rapport LP Basisonderwijs, Pronexus, versie juni 2017 (peildatum 1
oktober 2016);
• Rapport LP Voorgezet Onderwijs, Pronexus, versie juni 2017
(peildatum 1 oktober 2016);
Als jaartal c.q. behoefte voor de planvorming wordt 2032 aangehouden
(vijftien jaren vanaf 2017).

7.4

Ruimtebehoefte

Voor het basisonderwijs zijn overzichten opgesteld in groepslokalen
en m² BVO; voor het voortgezet onderwijs enkel overzichten in m²
BVO, zie paragraaf 4.3. De normatieve ruimtebehoefte is conform de
overzichten uit de prognoserapportages van Pronexus, qua systematiek
aansluitend op de verordening “Voorzieningen Onderwijshuisvesting
gemeente Bloemendaal, 2015”.
Voor wat betreft de werkelijke ruimtebehoefte is tijdens de gehouden
interviews door de scholen / schoolbesturen meerdere malen het
gebrek aan nevenruimtes benoemd. In het kader van dit IHP wordt
in eerste instantie de normatieve ruimtebehoefte vergeleken met de
capaciteit. Blijkt een tekort in m² maar zijn er voldoende groepslokalen
dan geeft dat impliciet inzicht in (een tekort aan) aanwezige
nevenruimtes.
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Gymlokalen – ruimtebehoefte en grootte

Er bevinden zich binnen de gemeente Bloemendaal veel gymlokalen
met te kleine afmetingen. Op termijn dient elke school gebruik te
kunnen maken van een gymlokaal met minimaal een oefenoppervlakte
van 252 m². Dit kan een eigen gymlokaal op de schoollocatie betreffen
of een oplossing door huur / medegebruik van een andere voorziening.
In nieuwbouwsituaties wordt in Bloemendaal uitgegaan van een
oefenoppervlakte van 14 m x 22 m = 308 m², zoals ook bij de Bos en
Duinschool (oplevering in 2017) is gerealiseerd. Ook bij vervanging van
zalen kleiner dan 252 m² (12 m x 21 m) wordt in beginsel uitgegaan van
een grotere zaal van 308 m². Er wordt gestart met vervanging van de
kleinste (oudste) lokalen (zie Tabel 7 en Tabel 8).

7.6

Monumenten / beschermd stadsgezicht

Van de scholen voor primair onderwijs, hebben BSV, de Antoniusschool
en de Willinkschool een monumentale status. Van de scholen voor
voortgezet onderwijs hebben twee schoolgebouwen een monument:
de Hartenlust en het Kennemer Lyceum. Het betreft gemeentelijke
monumenten (zie Figuur 9). Voor de BSV geldt ook een beschermd
stadsgezicht.
De onderwijsgebouwen die de (gemeentelijke) monumentale
status hebben worden in beginsel benaderd zoals de overige
schoolgebouwen. Dit brengt mogelijk beperkingen in de mogelijke
scenario’s met zich mee. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de
buitenkant van de gebouwen waar een monumentale status op rust
geen grote ingrepen mag ondergaan die het uiterlijk veranderen; voor
het interieur wel.
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Het is denkbaar dat het verduurzamen van bepaalde monumentale
gebouwen en tegelijkertijd het behoud van een adequate bestemming
waardevol voor de gemeente is. Dit zal mogelijk gepaard gaan met extra
investeringen. Er is afgesproken om (in ieder geval) voor deze gebouwen
renovatie te zien als een vervanging voor de voorziening ‘vervangende
nieuwbouw’.

Voor de extra ruimtebehoefte wordt in een latere fase en in projecten
waar dit aan de orde is uitgegaan van:
• Buitenschoolse opvang: medegebruik ruimtes school,
• Peuterspeelzaalwerk / kinderdagopvang: twee groepsruimtes per
acht groepsruimtes basisonderwijs, nader uit te werken per project
bij uitwerking volgend op IHP.

7.7

7.9

Ruimtelijk-functionele kwaliteit

In de plannen dient aandacht te bestaan voor niet enkel de technische
kwaliteit, maar ook van de ruimtelijk-functionele kwaliteit. Ook
voor de monumenten wordt uitgegaan van een (onderwijskundig)
toekomstbestendig en zo veel als mogelijk flexibel gebouw. Niet
enkel groepsruimtes zijn belangrijk; er is ook behoefte aan voldoende
nevenruimtes. Tenslotte wordt waar mogelijk uitgegaan van
verbreding tot brede school of IKC door onderwijs en kinderopvang /

Duurzaamheid

De Duurzaamheidsvisie Bloemendaal 2030 ligt aan de basis van
het huidige Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015-2018. De
gemeente heeft een hoge ambitie qua duurzaamheid, onder andere
voor duurzame (ver)bouw en opwekking. In overleg met de ambtelijke
afvaardiging in dit project wordt in voorliggend IHP uitgegaan van
de mogelijkheid tot het aanvragen van een cofinanciering van
duurzaamheidsmaatregelen op initiatief van het schoolbestuur.

peuterspeelzaalwerk onder één dak aan te bieden.

7.8

Verbrede voorzieningen / IKC’s

Qua IKC-vorming geldt dat de schoolbesturen hierin keuzes maken. Wel
staat de gemeente achter IKC-ontwikkeling / verbreding. De gemeente
is bereid de extra ruimtebehoefte (huisvesting van kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk binnen een MFA of IKC) voor te financieren aan de
school waarna de school deze binnen afgesproken termijn terugbetaalt
op basis van de kosten, inclusief (gemeentelijke interne reken-) rente.
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7.10 Financiën
Geconstateerd is dat normkosten uit de verordening niet meer voldoen.
Daarom worden (ook) marktcijfers, inclusief kosten voor benodigde
maatregelen in het kader van Frisse Scholen en investeringen op het
gebied van duurzaamheid voorgesteld.
Het is belangrijk voor zowel gemeente als schoolbesturen dat een
schoolgebouw exploitabel is. De exploitatie drukt op het budget van
de scholen / schoolbesturen. In dit kader speelt onder andere de
noodzakelijke renovatie van de monumenten.
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7.11 Vitaal Vogelenzang
Adviesbureau Companen is in opdracht van de gemeente momenteel
bezig met voorstellen voor planontwikkeling binnen de kern
Vogelenzang. In het IHP wordt vooruitlopend hierop geen plan
ontwikkeld voor IKC Vogelenzang maar wordt aangesloten bij de laatste
ontwikkeling binnen het totaalplan voor Vogelenzang, waarin het IKC
een plek krijgt.

7.12 Parallelle uitvoering huisvestingplan SAB
Voor de SAB geldt dat een huisvestingsplan voor het gebouw gemaakt
wordt, parallel aan de totstandkoming van het IHP. De resultaten van het
individuele huisvestingsplan worden opgenomen in het IHP.

7.13 Eigendomssituatie
Het is mogelijk dat gebouwen en/of gebouwdelen niet enkel
juridisch eigendom van schoolbesturen zijn, maar dat de besturen
ook economisch eigenaar van gebouwen zijn. Dit speelt bij oude
‘eigendomsscholen’. De jurisprudentie en bewijslast hierover is complex.
Een en ander wordt enkel uitgezocht wanneer dit van belang is voor de
uitwerking naar toekomstige plannen en financiering.
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8.1

Scenario’s: basis en plus

Op basis van de inventarisatie en analyse van de gegevens, en eveneens
de uitgangspunten voor de planvorming in voorgaand hoofdstuk, is een
tweetal scenario’s ontwikkeld en besproken met de betrokkenen.
De scenario’s gaan grotendeels uit van dezelfde principes, echter waar
het basisscenario enkel plannen bevat voor een autonome school /
locatie, gaat het plusscenario per kern uit van een samenvoeging (‘plus’)
van twee voorzieningen op één locatie. Voordelen van het plusscenario
zijn: er ontstaat een grotere voorziening op de betreffende locatie,
en tegelijkertijd valt er een locatie vrij binnen de beperkte ruimtelijke
mogelijkheden van de gemeente om een andere (niet onderwijsgerelateerde) voorziening te kunnen realiseren. Bovendien kunnen
meerdere ondersteunende voorzieningen gedeeld worden (zoals een
gymlokaal en eventueel kinderopvangvoorzieningen), wat functioneel/
inhoudelijk en financieel (ook qua exploitatie) interessant zou kunnen

NB. Per kern worden in de volgende paragrafen de plannen toegelicht.
De bijbehorende sheets komen uit een sessie voor het basisonderwijs.
Plannen voor het voortgezet onderwijs zijn wel beschreven in de tekst,
maar niet opgenomen in de sheets.

8.2

Bloemendaal

8.2.1 Basisscenario
Het plan gaat uit van vervangende nieuwbouw voor Sint Theresia.
Uitgangspunt is nieuwbouw inclusief een gymlokaal3 en ruimtes voor
kinderopvang / peuterspeelzaal op de eigen locatie. Wanneer dit
ruimtelijk onhaalbaar blijkt, kan gedacht worden aan inzet voor gym en/
of kinderopvang op de locatie Dennenweg (bij al dan niet gedeeltelijke
sloop van de bebouwing aldaar), of in de herontwikkeling bij het
naastliggende voormalige klooster.

zijn.
Het uiteindelijke totaalplan kan een combinatie zijn van oplossingen
uit beide scenario’s, waarbij soms wel voor het plusscenario in een
bepaalde kern wordt gekozen en soms niet. Dit is in eerste instantie
afhankelijk van de ruimtelijke / stedenbouwkundige mogelijkheden,
die worden beschreven in hoofdstuk 9. De scenario’s worden in de
volgende paragrafen per kern beschreven. Ook wanneer deze niet
haalbaar blijken te zijn vanuit de stedenbouwkundige analyse, zijn de
scenario’s in voorliggend hoofdstuk volledig opgenomen, zodat inzicht
bestaat in de onderzochte scenario’s.

63

Voor het gebouw Dennenweg 15 wordt niet uitgegaan van
voortdurende inzet van het gebouw voor de Sint Theresia basisschool.
Zoals aangegeven biedt de locatie wellicht opties wanneer het eigen
terrein te klein is. Overigens zal dan vervangende huisvesting gezocht
dienen te worden voor het CJG.

3

Ook voor medegebruik door de Hartenlustmavo.
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Wanneer besloten wordt het gebouw te handhaven, is nader onderzoek
nodig naar vervangende gebruikers en/of de uitbreiding wel voor de
lange termijn bewaard dient te blijven. Het (oudere) schoolgedeelte
heeft waarschijnlijk meer architecturale waarde.
Ook voor de Bornwaterschool wordt uitgegaan van vervangende
nieuwbouw op de eigen locatie. Er zal bezien moeten worden of het
gymlokaal dan gehandhaafd kan c.q. dient te worden; de oefenvloer is
immers met circa 200 m² onder de maat. Overigens geeft het bestuur
STOPOZ aan voorkeur te hebben voor renovatie, maar het is de vraag of
de functionaliteit dan voldoende kan worden verbeterd.
Voor de Bloemendaalse Schoolvereniging (BSV) wordt uitgegaan van
sloop van het gymlokaal en de schil daaromheen en renovatie van het
monumentale gedeelte. De grootte van de uitbreiding dient bepaald
te worden in een plan voor dit gebouw. Normatief lijkt hier geen basis
voor te bestaan; echter in de praktijk is de extra ruimte momenteel
hard nodig. Uit een plan kan blijken of de beschikbare ruimte in het
gebouw op kwalitatief voldoende manier kan worden ingezet of dat een
uitbreiding noodzakelijk blijft.
Voor de Josephschool is geconstateerd dat er behoefte is aan extra
nevenruimte. Uit de behoefte-bestandsvergelijking blijkt dat er volgens
de prognose op lange termijn (2032) een groepslokaal vrijvalt. Echter:
op korte termijn is er zelfs een groepsruimte tekort. Alhoewel er een
groepslokaal is verhuurd, sluit het niet aan bij de IKC-ontwikkeling en
-ambitie om dit lokaal te vorderen. Ook maakt een BSO reeds gebruik
van het gebouw. Qua oppervlakte lijkt er leegstand te zijn, maar hiervan
is een deel verhuurd aan BSO Les Petits.

Het verdient aanbeveling om de gewenste/benodigde multifunctionele
ruimte uit te breiden (zie paragraaf 6.3.1). Omdat de uit te breiden
ruimte mogelijk als extra klas en als plusklas dient te kunnen worden
ingezet in de tijdelijke situatie, wordt geadviseerd uit te gaan van een
(multifunctionele) ruimte van minimaal 42 m² FNO en een aanvullende
nevenruimte van 12 m² FNO. Omdat het gebouw nog in 2003 is
gerenoveerd, is onderhoud en binnenklimaat een verantwoordelijkheid
van het schoolbestuur. Overigens zou het totale gebouw opnieuw
moeten worden bezien voor de komende IHP-periode en dienen
investeringen in de komende periode daarop te worden afgestemd.
Bos en Duinschool: omdat het gebouw in 2017 is opgeleverd zijn hier
geen plannen voor ontwikkeld.
Voor de Hartenlustmavo wordt hetzelfde voorgesteld als voor de BSV.
Er dient nader te worden onderzocht hoe het gebouw optimaal kan
worden verbouwd en verduurzaamd. Er is een tekort geconstateerd,
wat echter niet de grootste bezorgdheid is voor Dunamare. Voorstel is
om de noodzaak voor eventuele uitbreiding nader te bezien in het plan.
De school heeft ook behoefte aan extra gymaccommodatie, waarvoor
wordt uitgegaan van medegebruik van het nieuw te bouwen gymlokaal
voor de Theresiaschool.

8.2.2 Plusscenario
•
•

•
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Theresiaschool: zie basisscenario;
Bornwaterschool: unilocatie samen met Josephschool:
• Locatie Bornwaterschool;
• Locatie Josephschool;
Bloemendaalse Schoolvereniging: zie basisscenario.
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8.3

Overveen

8.3.1 Basisscenario
De Julianaschool wil het ruimtetekort oplossen door de zolder
(eerste verdieping) ook te verbouwen op de wijze zoals dat bij de
Vondelschool is gebeurd en daar waar eerder de zolder al is verbouwd
tot groepslokalen dit ook grondiger aan te pakken (renovatie). Er zal wel
onderzocht moeten worden of de groepslokalen op de zolder kunnen
voldoen aan de eisen. Daarnaast zal het gymlokaal dienen te worden
vergoot; in de praktijk zal dit waarschijnlijk neerkomen op sloop en
vervanging.
Voor de Aloysiusschool wordt nieuwbouw op middellange termijn
geadviseerd opdat een compacter en samenhangend hedendaags
gebouw kan worden gerealiseerd voor minimaal onderwijs en opvang
(c.q. peuterspeelzaalwerk) met een voldoende groot gymlokaal en een

Het Kennemer Lyceum kent (normatieve) leegstand (in m² BVO). Dit
is de reden dat vooralsnog geen plannen zijn gemaakt voor (renovatie
van) de zogenoemde “meisjesschool” c.q. het achterste gedeelte van
de school. Normatief is deze ruimte immers niet nodig. Geadviseerd
wordt de leerlingontwikkeling goed te monitoren en bij structurele groei
de “meisjesschool” functioneel en qua exploitatie / duurzaamheid te
verbeteren.

8.3.2 Plusscenario
Bezien wordt of gezamenlijke nieuwbouw voor de Aloysiusschool en
de muziekschool in de vorm van een multifunctionele accommodatie
(MFA) mogelijk is. Hiervoor zijn twee locaties beschikbaar: de huidige
locatie van de basisschool of de huidige locatie van de muziekschool.
Voor de overige scholen zijn de plannen conform het basisscenario.

prettige buitenruimte.
Voor de Koningin Wilhelminaschool zijn geen plannen voor deze IHPperiode, echter zal de huisvesting aan de beurt komen in de volgende
IHP-periode (na 2034).
Voor de muziekschool is geen autonoom plan gemaakt.
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8.4

Aerdenhout

Vondelschool
Voor de Vondelschool wordt uitgegaan van renovatie om het gebouw
weer te laten voldoen aan hedendaagse eisen.

8.4.1 Basisscenario
Voor de Antoniusschool is deze periode vergroting c.q. vervanging van
het gymlokaal voorzien. Overigens zal bepaald moeten worden hoe en
waar op deze locatie dit mogelijk is. Voor het knelpunt van de slecht
functionerende riolering valt de oplossing buiten de scope van dit IHP.
Het gymlokaal van de Antoniusschool dient te worden vergroot /
vervangen. Uitgegaan wordt van vervanging. Onderzocht zal moeten
worden waar het grotere gymlokaal kan worden gesitueerd.
Voor de Tijo van Eeghenschool is uitbreiding aan de orde. Op dit
moment is er reeds een klein tekort maar dit zal volgens prognose
groeien. Het gaat om één groepsruimte maar qua meters is het tekort
iets groter. Voor 2018 is het leerlingenaantal stabiel gebleven zodat het
aantal groepsruimtes nog voldoet. Het oude gebouwdeel van de Tijo
zou in de volgende periode gerenoveerd of vervangen moeten worden.
Daarom wordt weliswaar aanbevolen de oppervlakte die volgens de
prognose tekort is uit te breiden opdat naast de groepsruimte voldoende
nevenruimte ontstaat, echter twee overwegingen hierin mee te nemen:
• De leerlingontwikkeling nader te monitoren voor de komende jaren;
• Geen onnodige desinvesteringen te doen vooruitlopend op grotere
plannen in de volgende IHP-periode (na 2034).

Voor het Montessori College Aerdenhout zijn in eerste instantie geen
plannen opgenomen. In de volgende planperiode zal moeten worden
bezien of het gebouw kan en/of moet worden gerenoveerd of dat het
in aanmerking komt voor vervanging. Echter: er is wel sprake van een
normatief ruimtetekort. Op de locatie is uitbreiding niet meer mogelijk
en bij de laatste uitbreiding is afgesproken dat deze de maximale
uitbreidingscapaciteit betrof. In de plannen is uitbreiding opgenomen
om consequent met de gegevens en normen om te gaan. Mogelijk blijft
het bij een theoretische opgave, waarvan zal moeten worden bezien
wat dit betekent voor de toekomst.

8.4.2 Plusscenario
Antoniusschool: zie basisscenario.
Tijo van Eeghenschool in combinatie met SAB: gezamenlijke huisvesting
op de locatie Tijo van Eeghen.
Montessori College Aerdenhout: geen plannen conform basisscenario.

Voor de SAB wordt uitgegaan van sloop en vervangende nieuwbouw
van het oude gedeelte, inclusief gymlokaal. Het is echter niet
onrealistisch dat volledige nieuwbouw inclusief een gymlokaal tot meer
mogelijkheden en een beter plan leidt. Dit alternatief wordt vooralsnog
ook meegenomen.
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8.5

8.5.2 Plusscenario

Bennebroek

8.5.1 Basisscenario
Voor de St. Franciscusschool (nieuwbouw) zijn er geen plannen.
Voor de Sparrenbosschool, die pas verbouwd is, zijn geen plannen
nodig. De oorzaak van de lekkage in het gymlokaal zal buiten het
kader van dit IHP moeten worden onderzocht en verholpen (regulier
onderhoud).

De Willinkschool kan mogelijk nieuwbouw dicht bij (het veld aan)
de Sparrenbosschool krijgen, waar nu ook al gegymd wordt. Op
deze manier kunnen voorzieningen worden gedeeld en/of worden
samengewerkt met peuterspeelzaalwerk en/of kinderopvang.
Voor de St. Francisccusschool zijn geen plannen.

8.6
De Willinkschool komt in de IHP-periode in aanmerking voor
nieuwbouw. Er rust een monumentale status op het gebouw; bezien zal
moeten worden welke eisen en beperkingen dit met zich meebrengt.
Mogelijk kunnen delen van het gebouw bewaard blijven (voorgevel). Het
is echter aan te raden bij handhaving van het monumentale gedeelte
de lay-out te verbeteren en het bijgebouw in het hoofdvolume op te
nemen.
NB. Naar verwachting worden in Bennebroek binnen 5 jaar minimaal
250 woningen gebouwd. Welke gevolgen dit heeft voor de behoefte
aan onderwijsvoorzieningen is op dit moment niet bekend. In overleg
met de drie betrokken schoolbesturen wordt hierop te zijner tijd
teruggekomen.
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Vogelenzang

In afwachting van het totaalplan voor de kern Vogelenzang (Vitaal
Vogelenzang) zijn hiervoor geen plannen gemaakt.
Wel kan geconstateerd worden dat de grootte van het gebouw
mogelijkheden biedt om een concentratie van functies te huisvesten.
Het gebouw zal dan wel dienen te worden gerenoveerd / aangepast
om het de belangrijke functie die Vitaal Vogelenzang voor het IKC ziet
weer voor de komende decennia te kunnen laten bekleden. De ligging
van de huidige school lijkt een prima centrale plek wanneer de kern
Vogelenzang uitbreidt. Nieuwbouw op deze plek is overigens ook een
goede oplossing. We adviseren het gymlokaal te vervangen of goed te
renoveren in samenhang met het IKC.
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9.1

Inleiding

9.3

Aan de afdeling RO is gevraagd een aantal scenario’s te analyseren,
opdat de haalbaarheid van scenario’s reeds in het IHP beoordeeld
kan worden. In dit hoofdstuk worden de conclusies benoemd en
onderbouwd met schetsen van de betreffende locaties.
NB. Door de afdeling Ruimtelijke Ordening is aangegeven dat de Sint
Theresia basisschool en de Bornwaterschool ook in aanmerking kunnen
komen voor een monumentale status. Vooralsnog is uitgegaan van de
huidige niet monumentale status en voor de plannen in dit IHP voor
volledige nieuwbouw van deze beide scholen. Mogelijk dat delen van
beide gebouwen bewaard kunnen blijven in de verdere planuitwerking.

9.2

Reikwijdte studie

Deze studie is een QuickScan en is gedaan op basis van aangeleverde
ideeën en programma voor diverse schoollocaties in de gemeente
Bloemendaal. Er is een inschatting gemaakt hoe kansrijk het idee
is. Op basis van deze studie kan vervolgonderzoek plaatsvinden. Dit
document is geen compleet advies. Voor een compleet advies naar de
ruimtelijke inpassing is een uitgebreid onderzoek nodig waar diverse
vakdisciplines bij betrokken zijn. Dit onderzoek is niet meer dan een
eerste haalbaarheidsinschatting. De tekenstijl laat dit ook zien. Aan deze
inschatting kunnen geen rechten worden ontleend; verdere uitwerking
en finetuning van de plannen zijn nodig. Dit kan gedaan worden als er
concrete wensen zijn.
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Ruimtelijke uitgangspunten

Het onderzoek gaat in eerste instantie op zoek of een fysieke inpassing
mogelijk is en geeft antwoord op de vraag of de benodigde/gewenste
m² op het terrein passen. Daarna worden de ruimtelijke consequenties
beschreven en een inschatting gemaakt van de haalbaarheid. Alle ideeën
worden gewaardeerd met: Kansrijk / Beperkt kansrijk / Niet kansrijk.
De beperkt kansrijke varianten zullen zwaarwegende redenen moeten
hebben om de negatieve consequenties te compenseren.
Er is een aantal standaarden gekozen voor elke locatie. Bij alle ideeën
is uitgegaan van twee bouwlagen (mits anders is aangegeven), een
gebouwdiepte van 15 meter (tenzij een andere vorm voor een betere
ruimtelijke indeling zorgde) en een afstand van 5 meter als buffer
naar omliggende particuliere percelen. Elk idee is gevisualiseerd in de
plattegrond. Het betreft geen ontwerp, maar de schetsen maken het
ruimtegebruik inzichtelijk, zodat de impact van de bebouwing beter kan
worden ingeschat.
Er is met name gekeken naar de locaties voor de plusscenario’s en de
locaties waar dient te worden uitgebreid.
Op de volgende bladzijdes zijn de ruimtelijke studies opgenomen.
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Josephschool

Bispinckpark, Bloemendaal

Idee:

De Bornwaterschool komt op en nabij het terrein van de St. Josephschool

Programma:

2000m2 voor onderwijs 2 scholen
550m2 voor een vergrote gymzaal
460m2 voor een kinderopvang
(Bij 2 bouwlagen een minimale footprint van 1800m2)
950m2 speelruimte (uitgaande van 3 m2/kind bij 320 leerlingen)
Totale bebouwingsbehoefte:
3010 m2
1800 m2 (bij 2 bouwlagen)

900 m2 bebouwing
3513 m2 perceel (4525 m2 perceel inclusief naastgelegen Landje van Van
Riessen)
25,6% bebouwd

Advies:

Fysiek past het gewenste programma op het terrein. 40% van het terrein
is dan bebouwd.
Ruimtelijke inpassing: Het is een erg forse verdichting, zelfs in
combinatie met het bebouwen van Landje van Van Riessen. Door de
ligging van de school tussen woningen en tuinen is de impact op
omwonenden relatief groot.
Er is weinig draagvlak van omwonenden, dit blijkt uit het
planontwikkelingsproces voor de bouw van 6 lage en kleine woningen,
hiervoor lijkt net voldoende draagvlak te zijn, een grote massa is niet
wenselijk.
Verkeersdruk is nu al erg groot en chaotische op bepaalde momenten.
Al jaren is gesproken om op het landje van Van Riessen een gymzaal te
bouwen, dit is door allerlei redenen nooit gelukt. Een nog grotere
uitbreiding is om deze redenen dan ook beperkt kansrijk.

Conclusie:

Bornwaterschool

Vijverweg, Bloemendaal

Idee:

De St. Josephschool komt op en nabij het terrein van de
Bornwaterschool

Programma:

2000m2 voor onderwijs 2 scholen
550m2 voor een vergrote gymzaal
460m2 voor een kinderopvang
(Bij 2 bouwlagen een minimale footprint van 1800m2)
950m2 speelruimte (uitgaande van 3 m2/kind bij 320 leerlingen)

Totale buitenruimtebehoefte:
950m2

Huidige situatie:

Totale bebouwingsbehoefte:
3010 m2
1800 m2 (bij 2 bouwlagen)

Totale buitenruimtebehoefte:
950m2

Huidige situatie:

1003 m2 bebouwing
4266 m2 perceel
23,5% bebouwd

Advies:

Fysiek past het gewenste programma op het terrein. 42% van het
terrein is dan bebouwd.
Ruimtelijke inpassing: De grote bouwvolumes ten opzichte van de
omgeving zorgen voor grote druk op het terrein. Door de ligging van de
school ten midden van woningen en tuinen is de impact op
omwonenden relatief groot. De verwachting is dat het draagvlak vanuit
de buurt niet groot zal zijn.
Verkeerskundig lijkt dit in eerste instantie haalbaar.
Indeling van de speelplaats is niet ideaal, hoewel hier door een ander
ontwerp mogelijk wel een oplossing voor gevonden kan worden.
Dit gebouw kan mogelijk een monumentenstatus krijgen

Conclusie:

Beperkt kansrijk (niet kansrijk met een monumentenstatus)

Zeer beperkt kansrijk.
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Theresiaschool

Dennenweg, Bloemendaal

Aloysiusschool

Zandvoorterpad, Overveen

Idee:

Nieuwbouw school op eigen terrein inclusief gymzaal en kinderopvang.

Idee:

Programma:

1200m2 voor onderwijs
550m2 voor een vergrote gymzaal
230m2 voor een kinderopvang
600 m2 (uitgaande van 3 m2/kind bij 200 leerlingen)
(Bij 2 bouwlagen een minimale footprint van 1300m2)
Mogelijk gymzaal op Dennenweg 15 of bij Dennenheuvel

Sloop/nieuwbouw van de Aloysiusschool en toevoegen van een
kinderopvang en (onderdelen van) de muziekschool

Programma:

1350m2 voor onderwijs
550m2 voor een vergrote gymzaal
350m2 voor een kinderopvang
400m2 voor de muziekschool (grove raming)
(Bij 2 bouwlagen een minimale footprint van 1800m2)
690m2 speelruimte (uitgaande van 3 m2/kind bij 230 leerlingen)

Totale bebouwingsbehoefte:
2000 m2
1300 m2 (bij 2 bouwlagen)

Totale buitenruimtebehoefte:
600m2

Huidige situatie:

1130 m2 bebouwing
3417 m2 perceel
33% bebouwd

Advies:

Fysiek past het gewenste programma op het terrein. 38% van het terrein
is dan bebouwd. Dit is inclusief de gymzaal.
Ruimtelijke inpassing: De relatief beperkte toevoeging van m2 footprint
kan prima worden opgelost op het terrein. Tevens is het niet nodig om
afbreuk te doen aan de groene ruimte langs de toegangsweg.
Er doen zich kansen voor om speelruimte te gebruiken van het
naastgelegen (voormalige) kloosterterrein.
De school ligt op een vrije locatie met weinig direct omwonenden, dit
leidt in de regel tot een groter draagvlak.
Dit gebouw heeft potentie om op termijn monumentale status te krijgen.

Conclusie:

Kansrijk* (beperkt kansrijk met een monumentenstatus)
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Totale bebouwingsbehoefte:
2650 m2
1800 m2 (bij 2 bouwlagen)
1600 m2 (zonder muziekschool)

Totale buitenruimtebehoefte:
690 m2

Huidige situatie:

1324 m2 bebouwing
2912 m2 perceel
45,5% bebouwd

Advies:

Fysiek past het gewenste programma niet op het terrein, 62% van het
terrein zal bebouwd moeten worden. Zonder de muziekschool lijkt het
wel mogelijk, dan is 55% bebouwd.
Ruimtelijke inpassing: De huidige bebouwing is al relatief fors, een
uitbreiding van het gebouw is echter wel mogelijk door een efficiëntere
indeling van het terrein bij sloop-nieuwbouw.
Verkeerskundig is dit idee problematisch en is het niet wenselijk om
programma toe te voegen dat verkeersbewegingen aantrekt.

Conclusie:

Niet kansrijk om het hele programma hier te plaatsen.
Beperkt kansrijk zonder muziekschool
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Muziekschool

Korte Zijlweg, Overveen

Julianaschool

Willem de Zwijgerlaan, Overveen

Idee:

Nieuwbouw van de Aloysiusschool en toevoegen van een kinderopvang
en (onderdelen van) op het terrein van de muziekschool (mogelijk sloop
van de muziekschool)

Idee:

Uitbreiding gymzaal ter vervanging van huidige gymzaal

Programma:

Sloop van de gymzaal (zelfde of andere plek)
455m2 nieuwe gymzaal

Programma:

1350m2 voor onderwijs
550m2 voor een vergrote gymzaal
350m2 voor een kinderopvang
400m2 voor de muziekschool (grove raming)
(Bij 2 bouwlagen een minimale footprint van 1800m2)
690m2 speelruimte (uitgaande van 3 m2/kind bij 230 leerlingen)
Totale bebouwingsbehoefte:
2650 m2
1800 m2 (bij 2 bouwlagen)

Totale buitenruimtebehoefte:
690 m2

Huidige situatie:

780 m2 bebouwing
2618 m2 perceel
29,8% bebouwd

Advies:

Ruimtelijke inpassing:
Fysiek past het gewenste programma niet op het terrein, 69% van het
terrein zal bebouwd moeten worden. Zonder de muziekschool lijkt het
wel mogelijk. Dit perceel ligt op een achtererf en is niet direct
toegankelijk van de openbare weg. De verkeersafwikkeling is hierdoor
problematisch. Een basisschoolfunctie met veel in en uitloop is hierdoor
niet wenselijk. Het handhaven van de muziekschool lijk voor de hand te
liggen.

Conclusie:

Niet kansrijk
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Totale bebouwingsbehoefte:
2227 m2

Totale buitenruimtebehoefte:

Huidige situatie:

2017m2 bebouwing (huidige gymzaal)
6201m2 perceel
32,5% bebouwd

Advies:

Fysiek inpassing: 35,9% bebouwd
Ruimtelijke inpassing: Er zijn 4 alternatieven ingetekend voor de locatie
van de nieuwe gymzaal. Locatie 2 en 3 zijn kansrijke plekken voor de
gymzaal. Locatie 1 (onvoldoende ruimte) en locatie 2 (opoffering
speelruimte en in het zicht) zijn onwenselijk.
Er kan mogelijk weerstand komen van omwonenden.

Conclusie:

Kansrijk
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Tijo v.
Eeghenschool

Van Lennepweg, Aerdenhout

Idee:

SAB toevoegen op het perceel van de Tijo v. Eeghenschool

Programma:

Optie 1:
Bestaande bouw blijft bestaan
Extra: 1000m2 voor onderwijs
460m2 voor een kinderopvang
1230m2 speelplaats (uitgaande van 3 m2/kind bij 410 leerlingen)
Optie 2:
Totale nieuwbouw (behouden gymzaal en nieuw lokaal)
2250m2 school
460m2 kinderopvang
1230m2 speelplaats (uitgaande van 3 m2/kind bij 410 leerlingen)
Totale bebouwingsbehoefte:
2710 m2

Totale buitenruimtebehoefte:
1200m2

Huidige situatie:

1234 m2 bebouwing
6053 m2 perceel
20,4% bebouwd

Advies:

Fysiek inpassing: 44,8% bebouwd
Ruimtelijke inpassing: Deze school ligt in de zogenaamde
landgoederenzone. Een gebied dat zo groen mogelijk gehouden dient te
worden. Op het terrein staan erg veel grote bomen die gekapt moeten
worden bij een uitbreiding van de school, dit is onwenselijk. Beide opties
zijn hierdoor niet kansrijk.

Conclusie:

SAB

Mr H Enschedelaan, Aerdenhout

Idee:

Vernieuwing van schoolcomplex en toevoegen van kinderopvang

Programma:

Sloop noodlokalen
400m2 uitbreiden school
550m2 gymzaal
230m2 kinderopvang
*alternatief zonder gymzaal
Totale bebouwingsbehoefte:
1180m2
630m2 (zonder gymzaal)

Huidige situatie:

928m2 bebouwing
3439m2 perceel
27,0% bebouwd

Advies:

Fysiek inpassing: 45,3% bebouwd (61,6% met gymzaal)
Ruimtelijke inpassing: Een beperkte uitbreiding van het gebouw (en
efficiëntere inrichting van het terrein) lijkt in eerste instantie haalbaar.
De gymzaal is niet wenselijk, dit geeft een te hoge druk op het perceel, het
schoolplein wordt sterk beperkt. Ook past deze bouwmassa niet in de visie
voor dit gebied die uitgaat van een groen en extensief gebied.

Conclusie:

Niet haalbaar met gymzaal
Haalbaar zonder gymzaal

Niet kansrijk
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Totale buitenruimtebehoefte:
onbekend
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Sparrenbosschool

Kleine Sparrenlaan, Bennebroek

Sparrenbosschool

Kleine Sparrenlaan, Bennebroek

Idee:

Willinkschool wordt bij de Sparrenbosschool geplaatst. Gebruik van
leegstaande lokalen.

Idee:

Willinkschool wordt verplaatst naar de locatie BSO aan de Willinklaan

Programma:

850m2 voor onderwijs
345m2 voor een kinderopvang
???m2 speelplaats

Programma:

Bestaande bebouwing blijft bestaan, toevoegen van:
850m2 voor onderwijs
345m2 voor een kinderopvang
???m2 speelplaats
Totale bebouwingsbehoefte:
1200 m2

Totale buitenruimtebehoefte:
???m2

Huidige situatie:

1600m2 bebouwing
3034m2 perceel
52,7% bebouwd

Advies:

Fysiek inpassing: 92,3% van het terrein zal zijn bebouwd met het
gewenste programma. Een speelplek is hierdoor niet meer mogelijk. Dit
idee is onhaalbaar.
Ruimtelijke inpassing: nvt

Conclusie:

Niet haalbaar
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Totale bebouwingsbehoefte:
1200 m2

Totale buitenruimtebehoefte:
???m2

Huidige situatie:

850m2 bebouwing
1768m2 perceel
48,1% bebouwd

Advies:

Fysiek inpassing: 67,9% bebouwd
Ruimtelijke inpassing: Door de ruime ligging in het groen is een school
op deze locatie ruimtelijk inpasbaar. Er is weinig ruimte nodig aan de
randen van het perceel. Zelfs met de beperkte bouwhoogte van 4
meter (1 bouwlaag) is dit programma mogelijk.
Verkeer: een erg goede oplossing, de huidige locatie van de
Willinkschool zorgt voor veel overstekende kinderen over de drukke
Rijksstraatweg. Deze locatie is beter.

Conclusie:

Haalbaar
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Samenvatting ruimtelijk onderzoek

Kern Overveen – plusscenario Aloysius + muziekschool
Beide locaties worden als ‘niet kansrijk’ gezien.

Onderstaand volgen de conclusies uit het onderzoek, zonder extra
overwegingen. In de volgende paragraaf worden deze overwegingen
wel meegenomen in de conclusies met betrekking tot de volumestudies
en mogelijkheden van de locaties.

Kern Bloemendaal – plusscenario Bornwaterschool en
Josephschool
Beide scenario’s zijn beperkt kansrijk. De terreinen zijn aan de krappe
kant en er wordt weerstand van omwonenden verwacht. Voor de locatie
Josephschool geldt bovendien dat de verkeersdruk nu al groot is en
dus zal toenemen; voor locatie Bornwaterschool geldt dat er mogelijk
sprake is van een monumentenstatus.

Kern Bloemendaal – basisscenario Sint Theresia basisschool

Kern Overveen – basisscenario Aloysiusschool
Ook voor enkel het onderwijsprogramma inclusief opvang en (vergroot)
gymlokaal in nieuwbouw op de huidige locatie wordt aangegeven dat
dit beperkt kansrijk is.

Kern Aerdenhout – plusscenario SAB + T. van Eeghenschool
De SAB past niet op het terrein van de Tijo van Eeghenschool.

Kern Aerdenhout – basisscenario SAB
Er wordt gesteld dat een volledig kindcentrum en (vergroot) gymlokaal
niet op de locatie passen. Zonder gymlokaal zou het wel passen.
Beide onderzochte opties gaan uit van handhaven van het halfronde
bouwdeel.

Het is mogelijk om het volledige programma in nieuwbouw op de
huidige locatie te situeren. Wanneer echter een momentenstatus wordt
verkregen voor het huidige gebouw, worden de mogelijkheden zeer
beperkt. Hier wordt vooralsnog niet van uitgegaan.

Kern Overveen – basisscenario Julianaschool
Uitgaande van ‘inbreiding’ van de extra groepslokalen op de zolder is
enkel onderzocht of een groter gymlokaal op de locatie kan worden
ingepast. Hiervan wordt gesteld dat dit mogelijk is.
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Analyse ruimtelijke haalbaarheid

9.5
•
•

•

Conclusies

De plusscenario’s voor Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout
blijken ruimtelijk niet haalbaar;
Het plusscenario voor Bennebroek, waarin de Willinkschool
dichtbij, maar niet op dezelfde plek als de Sparrenbosschool
wordt gesitueerd is haalbaar. Voordeel van dit scenario boven
de huidige locatie is een grotere ontwerpvrijheid, meer ruimte
rondom de school en daarmee samenhangend aansluiting van
opvangvoorzieningen en eventuele leerlingengroei naar aanleiding
van woningbouw, eventueel ook in samenwerking met de
Sparrenbosschool, en een betere verkeerskundige situatie;
Nieuwbouw voor de Theresiaschool op eigen locatie en uitbreiding
gym voor de Julianaschool zijn wel haalbaar op basis van de
ruimtelijke analyse;

Voor de SAB wordt gesteld dat het volledige programma niet op eigen
locatie kan worden gebouwd. Dit scenario gaat uit van handhaving van
het halfronde gebouwdeel. Er is (nog) niet onderzocht of het totale
volume in volledige nieuwbouw zou kunnen worden geplaatst. Wanneer
uitgegaan wordt van complete nieuwbouw voor de SAB kan zowel
de positionering op de locatie als de vormfactor van de nieuwbouw
efficiënter kunnen worden gerealiseerd. Een andere optie om het
volume op het terrein te kunnen realiseren (al dan niet bij handhaven
van het halfronde gebouwdeel) is wellicht het gymlokaal niet de
gewenst 308 m² oefenoppervlakte te maken maar de normatieve 252
m² en dit eventueel onder het onderwijsvolume c.q. ondergronds te
situeren. Tenslotte kan ook worden onderzocht of de SAB kan gymmen
bij de Tijo van Eeghenschool. Dit is ook aan te bevelen voor de korte
termijn, daar het huidige gymlokaal absoluut niet meer voldoet.

Voor vervangende nieuwbouw van het verbrede programma en grotere
gymzaal van de Aloysiusschool wordt aangegeven dat dit beperkt
haalbaar is, maar in feite verschilt het programma niet veel van het
huidige en zou het op basis daarvan in een compactere nieuwbouw
wel mogelijk moeten zijn. Bekeken kan worden hoe het gymlokaal
in het volume kan worden opgenomen en eventueel zou men voor
een oefenoppervlakte van 252 m² (in plaats van de gewenste 308 m²)
kunnen kiezen. Het blijft dan een vrij druk bezette locatie.
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10.1 Visie en ambitie
10.1.1 Ontwikkelingen
De energietransitie is nog maar net op gang aan het komen. Gedurende
de looptijd van dit IHP zullen er naar verwachting nog vele nieuwe
inzichten, bewezen en innoverende technologieën en vernieuwde
wetgeving ontstaan. We gaan een dynamische tijd tegemoet. Daarnaast
krijgt de nieuwe richtlijn Bijna Energie Neutrale gebouwen (BENG) als
vervanger van het Energieprestatie Coëfficiënt (EPC-index) in 2018 haar
verdere invulling voor nieuwbouw. De ambities van de nieuwe regering
Rutte III op het gebied van klimaatbeleid zijn fors. Concrete uitwerking
voor de gebouwde omgeving is op moment van het opstellen van dit
IHP nog niet bekend en zal komende jaren verder plaats vinden. Het is
bekend dat uiterlijk 2050 alle energie die in gebouwen gebruikt wordt
duurzaam moet worden opgewekt.

10.1.2 Vanuit de gemeente
De gemeente hanteert de ‘Duurzaamheidsvisie Bloemendaal 2030’ als
routekaart voor het verduurzamen van verschillende thema’s. Zo spreekt
de visie over stappen naar duurzame (ver)bouw en energieopwekking
waaronder lokale energiebronnen, rendabel zonne-energie, off-grid
oplossingen en slimme technieken en apparaten die dit ondersteunen.
Tenslotte maakt de gemeente zich hard voor klimaat-neutrale
gebouwen in 2030 bij alle nieuwbouw.
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In het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015-2018 richt project
16 zich op het aanbrengen van zonnepanelen op Bloemendaalse
Scholen. Hier hebben enkele scholen gebruik van gemaakt. Verder
worden er volgens project achttien subsidies aan scholen verstrekt
voor lespakketten voor Natuur en Milieu Educatieprojecten. Daarnaast
richt project 6 zich op het stimuleren van het oprichten van lokale
energiecoöperaties. Dit betekent dat de gemeente Bloemendaal lokale
scholen en bedrijven die zelf geen plannen hebben voor zonnepanelen
op hun dak, deze aanzetten hun geschikte daken wel ter beschikking te
stellen aan een energiecoöperatie.
De gemeente Bloemendaal heeft de wens uitgesproken om in het
IHP Onderwijs 2018-2034 tevens verduurzamingsmaatregelen mee te
nemen, geïnspireerd op Green Deal Scholen
(www.greendealscholen.nl). Omdat de gemeente weinig mogelijkheden
heeft om duurzame energie op te wekken zullen schooldaken indien
mogelijk gebruikt worden voor het opwekken van zonne-energie. Dit is
dus een aanvullend project bovenop het huidige uitvoeringsprogramma.
In overleg met de gemeente is gekeken naar maatregelen die zich
richten op de twee pijlers ‘Energie besparen en opwekken’ en
‘Binnenklimaat verbeteren’.
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Jaar

Richtlijn overheid

Kenmerken

2019/2021

Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)

Zeer hoge energieprestatie gebouwen
Voor alle overheidsgebouwen in werking vanaf 2019

Tot 2020

Energieprestatie coëfficiënt (EPC - index)

BENG indicatoren (definitief in 2018)
Maximale energiebehoefte
Energieposten:
1. Verwarming
2. Koeling
3. Verlichting
Maximaal primaire fossiele energieverbruik
Energieposten:
1. Verwarming
2. Koeling
3. Hulpenergie
4. warmtapwater
5. ontvochtiging / bevochtiging
6. verlichting

In stappen naar EPC 0
(voor schoolgebouwen EPC = 0,7 in 2015)

Voor scholen

2

•

beperken
van
energievraag
i.c.m.
comfortabel
binnenklimaat
voorbeeld: isolatie en slim gebruik van zonnewarmte & licht

Max. 50 kWh/m /jaar

•
•

verlagen energiebehoefte uit niet-hernieuwbare bronnen
hoe meer duurzame opwekking / installaties hoe gunstiger

Max. 60
2

kWh/m /jaar

Voorkomen van
energievraag

-/- aftrekpost: hernieuwbare energie
Minimaal 50%

Minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie
2030

Reductie CO2 uitstoot met 40 - 49%
(49 % in Regeerakkoord 2017)
(anno 2016: reductie 3,7)

Betekent 2,4% CO2 reductie / jaar vanaf nu

Uiterlijk
2050

CO2 neutraal / aardgasloos / energieneutraal

Betekent 2,7 % CO2 reductie / jaar vanaf nu

Tabel 13
Overzicht richtlijnen ten behoeve
van CO2 reductie tot 2050

People

1

Efficiënt toepassen
bestaande
gebruikers en
opwekkers
Figuur 10
Trias Energetica
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van resterende
Vraag
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10.1.3 Vanuit de omgevingsdienst IJmond/regio
Zuid-Kennemerland
De milieuwethouders van de regio Zuid-Kennemerland hebben de
ambitie geuit om bij alle toekomstige nieuwbouw aardgasloos te
realiseren. De uitwerking van deze ambitie volgt nog. Als onderdeel
op bijgaande menukaart staat de optie warmtepomp vermeld die
warmtelevering aan gebouwen zonder gasaansluiting mogelijk maakt.

10.1.4 Vanuit de Green Deal Scholen
De Green Deal Scholen (GDS) bestaat uit vier pijlers: Energie besparen
en opwekken, binnenklimaat verbeteren, beleid en afspraken maken,
financiering regelen.
De GDS heeft als kerndoelen het verbeteren van de leer- en
werkomstandigheden op scholen en het verlagen van de

10.3 BENG en TRIAS Energetica
Het eerste tijdvak (2018-2021) van voorliggend IHP kenmerkt zich qua
verduurzamingsmaatregelen door de overgang van sturen op EPC-index
naar sturen op BENG-indicatoren. De exacte invulling van de BENG staat
echter gepland in de loop van 2018. Daarom is ervoor gekozen om
overeenkomsten tussen best practices uit de Trias Energetica-visie en
de nieuwe BENG-indicatoren te gebruiken, aangevuld door de Erkende
maatregelen Onderwijsinstellingen conform zoals bepaald door RVO
Nederland, voor het bepalen van verduurzamingsmaatregelen voor de
Bloemendaalse scholen.
Trias Energetica kenmerkt zich door:
• Stap 1: Voorkomen van energievraag door bijvoorbeeld een sterk
verbeterde isolatie en een optimale verlichting door een betere
daglichttoetreding. In beide gevallen kan dit bereikt worden door
een verbeterde gebouwschil;

exploitatielasten. Het huidige GDS-uitvoeringsprogramma, bedoeld als
aanjager, loopt in het eerste kwartaal van 2018 af. De opvolger ervan
is afhankelijk van de uitkomsten van de Commissie Nijpels die binnen
enkel maanden wordt verwacht.

•

10.2 Kaders

•

In Nederland dient op het gebied van CO²-reductie en energiebesparing
rekening te worden gehouden met de richtlijnen als opgenomen in
Tabel 13.
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Stap 2: Efficiënt toepassen van bestaande energiegebruikers en
opwekkers, waarbij de nadruk ligt bij warmteopwekking en koeling.
Daarnaast verdienen energiezuinige verlichting en ventilatie (met
warmteterugwinning), het goed afstellen van apparatuur zodat
verspilling wordt voorkomen en slimme detectiesystemen en meters
de aandacht;
Stap 3: Verduurzamen van de resterende energievraag, door het
inzetten van niet fossiele grondstoffen, zoals zon, bodem, water of
andere duurzame bronnen.
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10.4 Vertaling naar maatregelen
Onderstaand stappenplan met maatregelen bestaat uit een aantal
thema’s waar een indicatieve prijs per m² BVO (bruto vloeroppervlak)
aan worden gekoppeld om zoveel mogelijk tot Bijna Energie Neutrale
Gebouwen (BENG) te komen.
Stap

Stap 1A

Kenmerk

Benchmarken

Maatregel

•
•

Gebouwkenmerken
vergelijken met
vergelijkbare objecten
Analyse van verbruiksdata

Opmerking

•

•
Stap 1B

Energiemanagement
(advies en sturing)

Stap 2

Quick wins
Uitvoeren van
optimalisatieactiviteiten die
relatief weinig
inspanning en
middelen kosten

Stap3

Energievraag
beperken

Het Activiteitenbesluit (Wet Milieubeheer) verplicht sinds 2015 om bij
natuurlijke of zelfstandige vervangingsmomenten energiebesparende
maatregelen uit te voeren bij een terugverdientijd binnen vijf jaar.
Deze zogenoemde erkende maatregelen zijn verplicht bij een jaarlijks
stroomverbruik van 50.000 kWh of gasverbruik van 25.000 m3.

Inzicht in energiegedrag en uitschieters
geeft basis voor beleid en planvorming en
het toepassen van quick wins

Kleine energiebesparende
investeringen met een TVT van
2 jaar direct doorvoeren

Door kleine doelmatige maatregelen kunnen
E & W-installaties efficiënter in bedrijf zijn,
waardoor het energieverbruik wordt
gereduceerd
• Zo hoog mogelijke Rc waarde waar
ruimtelijk en technisch mogelijk zonder
feitelijke vervanging van dakbedekking
• Tevens isoleren van appendages

Schil optimaliseren
(dak, gevels, vloer, ramen)

Rekening
houden met
erkende
maatregelen (*)
Activiteitenbesluit
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Investering
(bandbreedte
per m2 bvo)
(€ excl. btw)

Investering
(bandbreedte
per m2 bvo)
(€ incl. btw)

Dak (zonder vervangen
van de dakbedekking):

75 - 90

90 - 109

Gevel

30 - 36

36 - 43

Vloer

32 - 40

39 - 48

Kozijn/glas

54 -66

65 - 80

Appendages

1 - 1,5

1,2 – 1,8

Door inzicht te verkrijgen in de
verbruiksdata van de meetbedrijven
kunnen analyses worden gemaakt van
het verbruiksprofiel en kan verspilling
van energie inzichtelijk worden
Geldt als een sturingsinstrument

Adviezen en formuleren
aanpak verduurzaming
•
Door het inzichtelijk krijgen
van de energetische
kenmerken van het
schoolgebouw gezamenlijk
aanpak en prioriteiten in
maatregelen bepalen
Optimaliseren van de
instellingen en inregelen van de
W- en E-installaties
Sommige erkende maatregelen
toepassen (conform RvO)
(zie tevens stap 3)
•

Gebouwdeel

Onnodig energieverbruik wordt beperkt door
doelgerichte optimalisaties en aanpassingen
in setpoints
Indien enkel bij onderhoud. Bij nieuwbouw
en renovatie meteen naar BENG eisen
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Bij jaarlijks
verbruik
>50.000 kWh
3
>25.000 m gas

Stap 4

Stap 5

Warmte, koeling, warm water
installaties

• Nu alvast anticiperen op gasloos bouwen
• Toepassen van WKO, warmtepomp, lage
temperatuur verwarming bij renovatie /
nieuwbouw
• Bij hogere isolatie dan mogelijk stijgende
behoefte aan koeling

Warmtepomp:

150 – 175

181 - 212

WTW:

24 – 29

29 - 35

Regelingen t.b.v. Winstallaties:

18 - 24

22 - 29

23 – 26
6-9

28 – 31
7 - 11

Ventilatie /WTW installaties

• Frisse Scholen eisen
• Optie Ionisatie

Balansventilatie met WTW
Ionisatie

Verlichtingsinstallaties

• Overgang naar LED of hoogfrequente TLverlichting afhankelijk van verwachte
kwaliteitsaspecten (inmiddels is LED de
nieuwe norm)

LED verlichting

27-33

33 - 40

HF TL verlichting

17-20

20 - 24

5-6

6-7

250 (*)

302 (*)

n.t.b.

n.t.b.

Duurzame
opwekking

Gangbare technieken

Energiemanagement
(borging)

Monitoren (meetdata analyse,
energieaudit)
Bijstellen middels PDCA model
(cirkel van Demming)
Voorlichting en communicatie

Alternatieve maatregelen

Sensor- en veegfuncties

• Zon PV en collectoren
2
Let op: * = per m zon PV
• Wind, water, getijde, etc.

Afhankelijk
van het
aantal
meetpunten
en omvang

Tabel 14
stappenplan maatregelen naar energie- en CO2-neutraliteit

Bij een lager verbruik dan de genoemde verbruiken gelden deze
maatregelen als aanbeveling. Vermelde benchmark-bedragen hebben
prijspeil 2017 en betreffen een rekengemiddelde. Ieder pand, iedere
installatie en iedere gebruiker is uniek. Bij uitvoer van investeringen zijn
substantiële afwijkingen van de vermelde benchmark-bedragen per m²
BVO mogelijk.
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STAP 1
MONITOREN

STAP 2
ENERGIE
BESPAREN

STAP 3
VERGROENEN

STAP 4
ZELFVOORZIENEND

• Behoefte aan grip op
energie

• Zicht op
besparingspotentieel

•T
 otal cost of ownership
is uitgangspunt

• Nul op de meter

• Creëren zicht op energie
verbruik

• Meer jaren onderhoudsplan

• Budget neutral door inzet
gerealiseerde besparing

• Van energie afnemer
naar producent

• Creëren zicht op
energie kosten
ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN

- Analyse meetdata
- Energie Audit

• Voldoen aan wetgeving

ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN

- Maatwerkrapport
- Energielabels

• Ontzorgen
ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN

- Budgetneutraal
- Volgen resultaat

Figuur 11
In vier stappen van grijs naar zelfvoorzienend
(Facilicom Energiemanagement)
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• CO2 neutrale organisatie

ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN

- Facturatie geleverde
energie
- Berekenen rendement
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10.5 Stappen / menukaart maatregelen /
voorbeeldberekening

10.6 Aanbevelingen m.b.t. verlagen
exploitatielasten

In bijlage 4 zijn de te nemen stappen om te komen tot structurele
verduurzaming van bestaande gebouwen door toepassing van
energiebesparende maatregelen vertaald in een infographic.

De looptijd van voorliggend IHP strekt zich over een periode van
zestien jaren, vier tijdvakken van vier jaren. Bij het uitwerken ervan
naar individuele plannen op objectniveau dient rekening te worden
gehouden met de volgende stappen:
1. Overall exploitatielasten verlagen door (een deel van) het jaarlijkse
energiebudget te investeren in verduurzamingsmaatregelen;
2. Bij nieuwbouw meteen streven naar de realisatie van energieneutrale
en mogelijk CO2-neutrale gebouwen. Dit betekent de lat hoger
leggen dan de op dat moment geldende wettelijke bepalingen.
Vanaf 2018 treedt een nieuwe regeling in werking, namelijk de
‘milieu prestatie gebouwen’ (MPG). Verwachting is dat dan bij alle
nieuwbouw-activiteiten een minimale prestatie-eis in een financiële
vorm gaat gelden om de milieueffecten van bouwen ongedaan te
maken;

De Menukaart Maatregelen geeft een overzicht van enerzijds de
noodzakelijke/verplichte maatregelen, die conform de ‘erkende
maatregelenlijst onderwijsinstellingen4’ uitgevoerd moeten worden.
Anderzijds worden ook aanvullende maatregelen omschreven die
het mogelijk maken om locaties geheel energieneutraal te maken,
bijvoorbeeld het toepassen van zonnepanelen en warmtepomp. Deze
maatregelen zijn op basis van de huidige inzichten en kennis nodig
om een gebouw tot BENG te maken. In alle gevallen is per reeks
maatregelen een kostenraming gegeven, gebaseerd op kengetallen en
aannames. Deze prijsindicatie is bedoeld voor het inzichtelijk maken van
de benodigde financiële middelen voor de komende IHP periode en
het reserveren van budgetten om de verduurzaming mogelijk te maken.
Uitwerking per gebouw en per toekomstig project is noodzakelijk om
de kosten op meer tactisch niveau inzichtelijk te krijgen. Genoemde
bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2018 en inclusief BTW, tenzij anders
vermeld.
Tenslotte is een voorbeeld schoolgebouw met bouwjaar 1960
doorgerekend om een beeld te geven welke effecten de gekozen
maatregelen hebben en de hiermee nodige investering.

4

3.

4.

Bij renovatie de BENG-indicatoren toepassen en daarbij kritisch
nagaan welke op de langere termijn het meest effectief zijn. Meer
duidelijkheid over de invulling van de BENG-indicatoren wordt
verwacht in 2018;
Bij projecten die niet in aanmerking komen voor nieuwbouw
of renovatie, het combineren van verduurzamingsmaatregelen
(bijvoorbeeld erkende maatregelen) met onderhoudsactiviteiten
op de natuurlijke vervangingsmomenten. Daarbij de
onderhoudsbudgetten uit meerjarenonderhoudsplannen mee
inzetten om deze verbeteringen te bekostigen en onnodige
investeringen te voorkomen;

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/
energiebesparing/erkende-maatregelen/
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5.

Er bestaan diverse subsidiemogelijkheden waaronder de ISDEregeling van RVO, die jaarlijks subsidiebudgetten reserveren voor de
aanschaf van duurzame installaties. Mogelijk ontstaan er komende
periodes nog meer subsidieregelingen;
6. Bewust worden van het eigen verbruiksgedrag door te monitoren en
inzicht te krijgen in bespaarmaatregelen die ook vanuit de gebruikers
te behalen zijn;
7. Gezamenlijk bepalen welke TCO-componenten (Total Cost of
Ownership) onderdeel zijn van de huisvestingslasten. Denk hierbij
aan investeringskosten/kapitaallasten (afschrijving over bijv. 40
jaar), onderhoudskosten, energiekosten, en overige kosten (zoals
objectverzekeringen, schoonmaak, etc.). Door aan het begin van
ieder project inzichtelijk te maken welke ontwerpafwegingen
gemaakt kunnen worden en de effecten ervan op de beheer-/
exploitatiefase (o.a. onderhoudslasten) worden bewustere keuzes
gemaakt voor de hele levensduur (TCO) van het gerenoveerde of
nieuwe schoolgebouw.

10.7 Verdere aanbevelingen
In bredere zin kunnen ook de gebruikers (leerkrachten, leerlingen,
staf) of andere stakeholders (ouders, buurten, etc.) bijdragen aan het
verduurzamen van de schoolgebouwen.
• Indien het zelf energie opwekken op locatie geen optie is, neem dan
deel aan andere (collectieve) initiatieven zoals Zon op Nederland en
Postcoderoos of andere Esco’s (energy service company);
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•

•

•

Stel een energiecoördinator per schoollocatie aan, die zowel
een educatieve als toetsende rol bekleedt. Deze functionaris kan
zowel energiebesparingsprojecten initiëren en begeleiden, als het
gebruikersgedrag in het schoolgebouw bijsturen en controleren
(bijvoorbeeld lichten na schooltijden uitschakelen);
Maak het energieverbruik bespreekbaar in de maandelijkse directieof stafoverleggen. Gedrag heeft een hele grote invloed op het
energieverbruik. Als het verbruik goed inzichtelijk is, kunnen de
medewerkers hier medeverantwoordelijk voor worden gemaakt
en kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd door
gedragsaanpassingen, zonder het doen van investeringen;
Bekijk de mogelijkheid tot het ‘budgetneutraal’ transformeren van
de locaties naar ‘energieneutraal’. Jaarlijks wordt er een aanzienlijk
bedrag uitgegeven aan de noodzakelijke energie-uitgaven voor
de betreffende schoollocaties, terwijl deze gelden net zo goed
besteed kunnen worden aan maatregelen om het energieverbruik
te doen afnemen en de nog nodige hoeveelheid energie duurzaam
op te wekken. Er zijn initiatieven van financiers, die bereid zijn
grootschalige verduurzamingsprojecten uit te voeren om panden
geheel ‘energieneutraal’ te maken, waarbij contractueel de huidige
som van de energie-uitgaven aan leveranciers worden ‘bevroren’
en voor een bepaalde termijn (bijvoorbeeld vijftien of twintig jaar)
worden vastgelegd als periodieke aflossing voor het uitgevoerde
verduurzamingsproject. Op deze manier wordt de gewenste
verduurzaming mogelijk zonder directe investeringen door de
eigenaar en geniet de opdrachtgever direct. Bijkomend voordeel
is een vaste periodieke uitgave aan aflossing, waar deze normaliter
zou fluctueren op basis van marktwerking, inflatie en stijgende
energiebelastingen en Opslag Duurzame Energie (ODE).
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Tabel 15
Kostenraming plannen

11.1 Inleiding

11.2 Nieuwbouw

In Tabel 15 is een overzicht van de geraamde kosten opgenomen.
Hiervoor gelden de volgende algemene uitgangspunten:
• Het betreft investeringskosten, prijspeil 2018, inclusief BTW, exclusief
sloopkosten en kosten voor tijdelijke huisvesting;
• Voor renovatie is uitgegaan van capaciteit gebouw, tenzij de
behoefte kleiner is. Voor nieuwbouw is de oppervlakte bepaald o.b.v.
behoefte conform de prognose voor het jaartal 20325;
• Voor nieuwe gymlokalen is uitgegaan van een oefenoppervlakte van
14 m. x 22 m. Dit is groter dan de reguliere norm van 12 m. x 21 m.
In de uitwerking op objectniveau dient te worden bezien of deze
omvang haalbaar is;
• Renovatiekosten, ook voor monumenten, dienen te worden
bepaald op basis van een plan per object en in overleg met
monumentencommissie;
• Kosten voor verduurzaming dienen te worden bepaald op basis van

De normkosten uit de verordening, alhoewel voor 2018 met ruim 8%
geïndexeerd, voldoen niet meer voor een gebouw van permanente
bouwaard met de hedendaagse kwaliteits- en Bouwbesluit-eisen. Voor
nieuwbouw gaan wij in voorliggend IHP uit van € 2.000,- per m² BVO.
Vanaf 1 januari 2021 moet elk gebouw voldoen aan (nader te bepalen)
BENG-eisen. Hiervoor wordt rekening gehouden met een opplussing
van het budget ter grootte van 250,- per m² BVO voor nieuwbouw.

een analyse (gebouw, exploitatie, gedrag) en plan voor het gebouw,
én zijn op basis van 50% cofinanciering (gemeente/schoolbesturen).

gemiddelde leeftijd van Nederlandse schoolgebouwen is circa 40 jaar;
in Bloemendaals is deze aanzienlijk hoger. Een aanzienlijk deel van de
gebouwenvoorraad komt (binnen afzienbare tijd) in aanmerking voor
renovatie. Daarnaast is een aantal scholen gehuisvest in monumenten
die door hun beschermde status niet voor vervangende nieuwbouw in
aanmerking komen (tenzij op een ander locatie).

In de volgende paragrafen worden de keuzes per soort voorziening
nader toegelicht, mede naar aanleiding van landelijk gevoerde
discussies.

5

Metingen ‘meisjesschool’-deel en nieuw deel Kennemer Lyceum o.b.v.
oppervlaktemeting Asset NVO * gemiddelde tarra (NVO-BVO)
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11.3 Renovatie
11.3.1 context
Landelijk speelt al enige tijd een discussie over de wijze waarop invulling
kan worden gegeven aan de renovatie van schoolgebouwen. De

Met ingang van 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de
bekostiging van het buitenonderhoud en aanpassingen overgeheveld
van gemeenten naar schoolbesturen. Hierdoor is onduidelijkheid
ontstaan over de verdeling van de verantwoordelijkheid van gemeenten
en schoolbesturen in relatie tot renovatie/versus nieuwbouw.
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De PO-raad, VO-raad en VNG hebben een huisvestingsvoorstel
uitgewerkt dat in december 2016 is aangeboden aan de staatssecretaris
van onderwijs. De commissie stelt voor renovatie te zien als een ingreep
in een bestaand schoolgebouw die ertoe leidt dat:
• de levensduur van een schoolgebouw verlengd wordt met ten
minste 25 jaar,
• het gebouw (weer) voldoet aan de vigerende eisen van het
Bouwbesluit en
• het gebouw geschikt is voor het onderwijs voor de komende jaren
qua functionaliteit, uitstraling en flexibiliteit.
Ten aanzien van de bekostiging van renovatiemaatregelen stelt de
commissie voor dat de aanpassingen voor rekening komen van
de gemeente. Daarvan dient te worden afgetrokken een bijdrage
van het schoolbestuur voor het onderhoud dat op basis van het
meerjarenonderhoudsplan was voorzien voor de te renoveren
onderdelen en voor zover deze onderhoudsreserveringen vrijvallen in de
betreffende 25-jaars periode.
Het voorstel van de commissie heeft op dit moment slechts de
status van advies aan het ministerie. Op dit moment is bekostiging
van renovatie dus geen voorziening in de huisvesting waarop de
gemeente op grond van haar zorgplicht voor onderwijshuisvesting
kan worden aangesproken. Gemeenten hoeven dus niet te investeren
in renovaties. De bal (volledig) bij schoolbesturen leggen, lost het
probleem echter niet op. Een schoolbestuur dat een schoolgebouw
uitgebreid wil renoveren, zal tegen de grenzen van de rijksbekostiging
en investeringsregels lopen.
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In Bloemendaal zijn relatief veel scholen gehuisvest in monumenten.
Indien deze gebouwen niet meer voldoen aan de eisen van hedendaags
onderwijs, is vervangende nieuwbouw door het ontbreken van
beschikbare locaties van voldoende grootte geen eenvoudige
opgave. Door de monumentale status is sloop van het bestaande
monumenten en nieuwbouw ter plaatse ook geen optie. Daarnaast
geven schoolbesturen aan het monumentale karakter van hun
schoolgebouwen hoog te waarderen en te willen behouden. Bovendien
wordt renovatie ook vanuit het perspectief van duurzaamheid als een
wenselijke route beschouwd.
Voor bestaande schoolgebouwen die geen monumentale status
hebben kan renovatie ook een aantrekkelijke oplossing zijn. Het biedt
de gemeente de mogelijkheid de levensduur van een gebouw te
verlengen en daarmee investeringen in nieuwbouw uit te stellen. Voor
een schoolbestuur kan het een oplossing zijn om de kwaliteit van een
schoolgebouw dat te goed is voor vervangende nieuwbouw, maar wel
een grote onderhoudsbehoefte kent, op te waarderen om daarmee
exploitatiekosten te besparen. Bovendien speelt ook bij gebouwen
zonder monumentale status het argument van duurzaamheid.
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11.3.2 Voorstel regeling renovatie

Scholen in niet-monumenten

Scholen in monumenten
Scholen die in een monument zijn gehuisvest waarvan wordt
vastgesteld dat onderhoud niet zal leiden tot een levensduurverlenging
van tenminste 20 jaar komen in aanmerking voor bekostiging van een
renovatie.
Normaal gesproken zou deze school recht hebben op bekostiging van
vervangende nieuwbouw, maar omwille van de monumentale status
van het bestaande gebouw en het ontbreken van (draagvlak voor) een
alternatieve locatie is dat niet mogelijk.
Het uitgangspunt bij de renovatie van een monument is het plegen van
zodanige ingrepen in het gebouw dat, voor zover het monumentale
karakter dat toelaat, het gebouw weer voldoet aan eisen die worden
gesteld aan nieuwe scholen. De bekostiging van de renovatie van
een monument bedraagt maximaal 100% van de bekostiging voor
vervangende nieuwbouw en wordt gebaseerd op feitelijke kosten op
een geaccordeerd plan. Schoolbesturen hoeven niet bij te dragen aan
deze bekostiging omdat zij recht hebben op vervangende nieuwbouw.

Bloemendaalse scholen die niet zijn gehuisvest in een monument
kunnen een beroep doen op gemeentelijke bekostiging voor reguliere
renovatie. Het betreft schoolgebouwen die tenminste 40 jaar oud zijn.
Indien het schoolgebouw bouwdelen van verschillende jaartallen kent,
is tenminste 75% van het te renoveren deel van het schoolgebouw
tenminste 40 jaar oud. De aanpassingen die leiden tot deze
levensduurverlenging komen voor rekening van de gemeente.
Daarvan wordt afgetrokken een bijdrage van het schoolbestuur
voor het onderhoud dat op basis van het meerjarenonderhoudsplan
was voorzien voor de te renoveren onderdelen en voor zover deze
onderhoudsreserveringen vrijvallen in de betreffende 25-jaars periode.
Verder geldt als voorwaarde dat de bijdrage van de gemeente in
de renovatiekosten na aftrek van de bijdrage voor (toekomstige)
reserveringen voor onderhoud maximaal 50% van nieuwbouwkosten
bedraagt.

11.4 Aanvullende voorzieningen in het kader van
kindcentra
In de kosten zijn de investeringen voor kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk niet opgenomen. Uitgangspunt is dat deze
kunnen worden voorgefinancierd aan het schoolbestuur (juridisch
eigenaar) waarna de kosten in meerdere jaren worden terugbetaald
(kostendekkende financiering).
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11.5 Subsidie verduurzaming
Vanwege de extra eisen die binnenkort aan gebouwen gesteld worden
en de ambitie van schoolbesturen en gemeente op dat gebied, is
aanvullend op de reguliere nieuwbouwkosten reeds rekening gehouden
met een aanvullende bekostiging van de plannen.
Voor gebouwen waarvoor geen plannen in de komende periode zijn
opgenomen, wordt de mogelijkheid geboden aan schoolbesturen
om op basis van onderbouwde plannen en cofinanciering van
schoolbesturen en gemeente op basis van 50/50 tot een maximum
van € 250,- per m² BVO subsidie aan te vragen. Een en ander op basis
van de capaciteit van het gebouw, echter maximaal ter grootte van de
behoefte volgens de leerlingenprognose in 2032.). De ingrepen dienen
rekening te houden met gebruik van en plannen voor het gebouw in de
volgende IHP-periode om desinvesteringen te voorkomen.
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11.6 Overwegingen ‘extra’ kosten

Kennemer Lyceum

Naast de basiskosten voor de plannen is geconstateerd dat er wellicht
aanvullende kosten zijn. Een en ander hangt af van besluitvorming over
onderstaande gebouwen en plannen.

Qua staat en uitgangspunten in voorliggend IHP zou het Kennemer
Lyceum voor het gebouwdeel ‘meisjesschool’ in aanmerking komen
voor renovatie of vervangen nieuwbouw (monumentenstatus?).
Omdat op dit moment deze oppervlakte feitelijk niet nodig is vanwege
normatieve leegstand, is dit plan niet opgenomen. Mocht de komende
jaren de behoefte toch aantrekken op basis van groei van het aantal
leerlingen, kan hiertoe alsnog worden besloten.

SAB
De SAB heeft momenteel (telling 2017) 180 leerlingen. Dit is aanzienlijk
meer dan vorig jaar en meer dan geprognosticeerd. Men heeft de
ambitie te komen tot acht volledige groepen en circa 200 leerlingen.
De behoefte zou dan 1206 m² BVO i.p.v. 1.105 m² BVO (180 leerlingen).
Daarnaast geeft de ruimtelijke analyse de mogelijkheden van het
terrein als beperkt aan. Zeker wanneer uitgegaan wordt van een
eigen gymlokaal, daar de SAB immers nu ook beschikt over een
weliswaar (veel te) klein gymlokaal, is volledige nieuwbouw wellicht
beter inpasbaar. Alhoewel dit een grotere investering op korte termijn
vergt, betekent dit voor de volgende IHP-periode dat renovatie en/of
vervangende nieuwbouw van het halfronde bouwdeel dan niet nodig
is. Bovendien dienen ook op korte termijn dan geen kosten gemaakt
te worden voor optimalisering en verduurzaming van het halfronde
gebouw. Voordeel hiervan is dat niet opnieuw in de volgende IHPperiode over het dan 50 jaar oude halfronde gebouwdeel beslist moet
worden. De twee gebouwdelen blijven elkaar op die manier ‘kapen’ in
de tijd.
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Overigens geldt andersom, dat indien de behoefte structureel lager blijft,
bezien kan worden of dit gebouwdeel afgestoten kan worden en de
hierin opgenomen voorzieningen (lokalen voor creatieve vakken) elders
in het gebouw kunnen worden voorzien door verbouwingen. Op die
manier zou de exploitatie passender gemaakt kunnen worden. Feitelijk
zou het echter mogelijk moeten zijn, op basis van aantallen leerlingen
basisonderwijs, historie en behoefte aan havo-onderwijs in de regio, om
tot groei te komen.

Montessori College Aerdenhout en Hartenlustmavo
Beide gebouwen kennen een aanzienlijk (normatief) tekort aan ruimte.
Nadere analyse en besluitvorming is noodzakelijk.
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Planning investeringsramingen

basiskosten

Tijdvak 1: 2019-2022
2019
Julianaschool
2019
SAB
2019
2019
2020

uitbreiding
uitbreiding 180 of nieuwbouw 200 leerlingen
nieuwbouw gymlokaal
De Josephschool
uitbreiding nevenruimtes
Tijo van Eeghenschool uitbreiding
Theresiaschool
nieuwbouw
nieuwbouw gymlokaal
IKC Paradijsvogel
nieuwbouw (onderwijsdeel)
Montessori College
uitbreiding

Totalen voor tijdvak 1 (2019 - 2022)
subtotaal basisk osten + daarbij behorende horende verduurzaming
Tijdvak 2: 2023-2026
BSV
renovatie
nieuwbouw gymlokaal
Hartenlustmavo
renovatie
uitbreiding
Totalen voor tijdvak 2 (2023 - 2026)
subtotaal basisk osten + daarbij behorende horende verduurzaming
Tijdvak 3: 2027 - 2030
Willinkschool
nieuwbouw
Bornwaterschool
nieuwbouw
nieuwbouw gymlok aal
Vondelschool
renovatie
nieuwbouw gymlokaal
Antoniusschool
nieuwbouw gymlokaal
Julianaschool
nieuwbouw gymlokaal
renovatie zolder
Totalen voor tijdvak 3 (2027 - 2030)
subtotaal basisk osten + daarbij behorende horende verduurzaming
Tijdvak 4: 2031 - 2034
Aloysiusschool
nieuwbouw
nieuwbouw gymlokaal
Kennemer Lyceum
renovatie meisjesschool

kosten
verduurzaming

576.000
800.000
910.000
230.000

72.000
100.000
113.750
28.750

2.322.000
1.050.000
1.380.000

290.250
131.250
172.500

7.268.000
8.176.500

908.500

2.704.000
1.050.000
5.620.000

338.000
131.250
702.500

9.374.000
10.545.750

Totalen voor tijdvak 4 (2031 - 2034)
subtotaal basisk osten + daarbij behorende horende verduurzaming
Totaal over planperiode (2019 - 2034)

452.000

56.500

1.682.000

210.250

3.746.000

468.250

634.000

79.250

634.000

79.250

1.050.000

131.250

1.050.000

131.250

1.810.000

226.250

4.113.063

1.810.000

226.250

9.893.313

7.600.488

7.240.000

905.000

45.375.188

1.171.750

1.723.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
290.700

430.750
131.250
131.250
131.250
72.675

Subsidieaanvragen verduurzaming (van scholen zonder plannen)

TOTAAL
kostenraming

201.500

282.750
227.250

2.694.000
1.050.000

extra kosten
verduurzaming

1.612.000

2.262.000
1.818.000

9.243.700
10.650.875

extra kosten

1.407.175

336.750
131.250

12.390.750

11.259.000

11.832.125

3.645.063
3.744.000
7.857.063
29.629.700

Tabel 16
Samenvatting kosten per planperiode
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In Tabel 16 is een samenvatting van het voorstel opgenomen voor
uitvoering van de in voorliggend IHP beschreven plannen per tijdvak
van 4 jaren. Voor de eerste periode is per jaar gepland. Bij de verdeling
over de tijdvakken is getracht de kosten zo goed mogelijk te verdelen in
de tijd en bovendien aan te sluiten bij de kadernota voor de komende
4 jaren. In Tabel 17 op de volgende twee bladzijdes is het volledige
overzicht weergegeven.
Voor de volgende IHP-periode (na 2034) zal bezien moeten
worden of de volgende gebouwen in aanmerking komen voor
huisvestingsplannen:
• KWS;
• Josephschool;
• Montessori College Aerdenhout;
• Kennemer Lyceum;
• Gymlokalen < 252 m² oefenoppervlakte.
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Planning investeringsramingen

basiskosten

Tijdvak 1: 2019-2022
2019
Julianaschool
2019
SAB
2019
2019
2020

uitbreiding
uitbreiding 180 of nieuwbouw 200 leerlingen
nieuwbouw gymlokaal
De Josephschool
uitbreiding nevenruimtes
Tijo van Eeghenschool uitbreiding
Theresiaschool
nieuwbouw
nieuwbouw gymlokaal
IKC Paradijsvogel
nieuwbouw (onderwijsdeel)
Montessori College
uitbreiding

Totalen voor tijdvak 1 (2019 - 2022)
subtotaal basisk osten + daarbij behorende horende verduurzaming
Tijdvak 2: 2023-2026
BSV
renovatie
nieuwbouw gymlokaal
Hartenlustmavo
renovatie
uitbreiding
Totalen voor tijdvak 2 (2023 - 2026)
subtotaal basisk osten + daarbij behorende horende verduurzaming

kosten
verduurzaming

576.000
800.000
910.000
230.000

72.000
100.000
113.750
28.750

2.322.000
1.050.000
1.380.000

290.250
131.250
172.500

7.268.000
8.176.500

908.500

2.704.000
1.050.000
5.620.000

338.000
131.250
702.500

9.374.000
10.545.750

extra kosten

1.171.750
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extra kosten
verduurzaming

1.612.000

201.500

452.000

56.500

1.682.000

210.250

3.746.000

468.250

634.000

79.250

634.000

79.250

TOTAAL
kostenraming

12.390.750

11.259.000

Planning

Tijdvak 3: 2027 - 2030
Willinkschool
Bornwaterschool
Vondelschool
Antoniusschool
Julianaschool

nieuwbouw
nieuwbouw
nieuwbouw gymlok aal
renovatie
nieuwbouw gymlokaal
nieuwbouw gymlokaal
nieuwbouw gymlokaal
renovatie zolder

Totalen voor tijdvak 3 (2027 - 2030)
subtotaal basisk osten + daarbij behorende horende verduurzaming
Tijdvak 4: 2031 - 2034
Aloysiusschool
nieuwbouw
nieuwbouw gymlokaal
Kennemer Lyceum
renovatie meisjesschool

2.262.000
1.818.000

282.750
227.250

1.723.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
290.700

430.750
131.250
131.250
131.250
72.675

9.243.700
10.650.875
2.694.000
1.050.000

Subsidieaanvragen verduurzaming (van scholen zonder plannen)
Totalen voor tijdvak 4 (2031 - 2034)
subtotaal basisk osten + daarbij behorende horende verduurzaming
Totaal over planperiode (2019 - 2034)

1.050.000

131.250

1.050.000

131.250

1.810.000

226.250

4.113.063

1.810.000

226.250

9.893.313

7.600.488

7.240.000

905.000

45.375.188

1.407.175

336.750
131.250

11.832.125

3.645.063
3.744.000
7.857.063
29.629.700

Tabel 17
Planning en kosten per planperiode
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Bijlage 1

Betrokken personen
Schoolbesturen:

Gemeente Bloemendaal

Jong Leren			
Paul Bronstring
				Tom Houtkamp
STOPOZ			Irene Janssen
				John Speelman
				Noël Minnes
Salomo				Petra de Waard
				Ben Cüsters
BSV				Jacqueline Schulte
				Jeroen van der Toorn
Antoniusschool			Yvette Loog
SAB				Edwin de Wit
				Hans Naderman
				Mendy Grootenhuis - Alewijn

Projectleiding				
Mario van der Lans
					Rogier van der Tweel
					Richard Vernooij
RO					Bram Vlaun

De Josephschool		
Michiel Stange
				José Termond
Kennemer Lyceum		
Emmy Visbeen
				Jeroen van der Zande
Dunamare			
Yvonne de Boer
				Kees Beentjes

Thema-adviezen			Bert Fransen
					Sander Balk
Ondersteuning				Roy Bens
					Willy van Berkel

Omgevingsdienst IJmond		

Jackelien Glorie

Advisering, begeleiding en opstellen rapportage:
Facilicom Solutions i.s.m. Team Sygma
Projectleiding / proces			
Onderwijshuisvesting			
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Martine Lammineur
Ester van Winkel

Bijlage 2

Factsheets
Gebruikte bronnen:
De factsheets zijn gebaseerd enerzijds op, indien beschikbaar,
harde gegevens (oppervlaktemetingen, nulmetingen) en anderzijds
bevindingen op basis van rondgang en benchmarks.
Uitgangspunten daarbij zijn zoals afgesproken met de gemeente
Bloemendaal:
• De oppervlaktemetingen volgens de NEN2580 (onderwijs) van de 18
scholen , uitgevoerd door Asset Facility Management, d.d. april 2015;
• De nulmetingen volgens de NEN2767 van 14 van de basisscholen,
d.d. april 2015;
• Gegevens verstrekt door de gemeente over de Muziekschool en
Dennenweg 15;
• Gegevens verkregen via schoolbesturen Dunamare en Kennemer
•
•

Lyceum;
Interviews afgenomen met schoolbesturen (mei-juni 2017);
Afstemming met de schoolbesturen (september-oktober 2017).

De factsheets zijn opgenomen in een separate bijlage.
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Bijlage 3

Behoefte-bestandsvergelijking basisonderwijs o.b.v. groepslokalen

capaciteit
gebouw
excl.
PSZ/KO

kern

normatieve ruimtebehoefte (in groepsruimten)
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2032

2037

11
9
8
9
8

10
7
9
9
7

11
7
9
9
7

11
7
9
10
7

11
7
9
10
7

11
6
9
10
6

11
6
9
9
6

11
6
9
9
6

11
6
8
9
6

11
6
8
9
6

10
6
8
9
6

10
6
8
9
6

10
6
8
8
6

9
6
8
8
6

1
2
-1
0
1

1
3
0
1
2

10
17
9

10
18
8

10
18
8

10
19
8

10
19
8

10
19
9

10
19
8

10
19
8

10
19
8

9
19
8

9
19
8

10
19
8

10
18
8

10
18
8

0
-1
1

0
-1
1

14
8
9
10

15
7
9
10

14
7
10
10

14
6
10
10

14
6
10
10

13
6
10
10

13
6
10
10

13
6
10
10

13
6
10
10

13
6
10
10

13
6
10
10

13
6
10
10

13
6
10
10

13
6
10
10

-1
1
0
0

1
2
-1
0

8
8
9

8
6
8

8
6
8

8
6
8

8
6
8

8
6
8

8
6
8

8
6
8

8
6
8

8
6
8

8
6
8

8
6
8

8
5
8

8
5
8

0
2
1

0
3
1

8
155

5
146

5
147

5
148

5
148

5
146

5
144

5
144

5
143

5
142

5
141

5
142

5
139

4
137

3
9

3
16

= ILT16

Bloemendaal

De Bloemendaalse Schoolvereniging
Bornwaterschool
Sint Theresia Basisschool (excl.disl.)
De Josephschool
Bos en Duinschool

Overveen

Aloysiusschool
Julianaschool
Koningin Wilhelminaschool

Aerdenhout

Vondelschool
Basisschool SAB
Tijo van Eeghenschool
Antoniusschool

Bennebroek

St. Franciscusschool
Sparrenbosschool
Willinkschool

Vogelenzang

IKC De Paradijsvogel

TOTAAL

bestandbehoefte bestand2017
behoefte
(okt.16)
2032
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Bijlage 4

Menukaart
Duurzame
Maatregelen

INTEGRALE
HUISVESTINGPLAN
INTEGRALE
INTEGRALE
INTEGRALE
HUISVESTINGPLAN
HUISVESTINGPLAN
HUISVESTINGPLAN
ONDERWIJS
2018-2034
ONDERWIJS
ONDERWIJS
ONDERWIJS
2018-2034
2018-2034
2018-2034
GREEN DEAL SCHOLEN
GREEN
GREENDEAL
DEAL
GREEN
SCHOLEN
SCHOLEN
DEAL SCHOLEN

In een gezond en slim
In
Ineen
eengezond
In
gezond
eenenen
gezond
slim
slim en slim
schoolgebouw leer je beter!
schoolgebouw
schoolgebouw
schoolgebouw
leer
leerjejebeter!
beter!
leer je beter!

MENUKAART DUURZAME MAATREGELEN
MENUKAART
MENUKAART
MENUKAART
DUURZAME
DUURZAME
DUURZAME
MAATREGELEN
MAATREGELEN
MAATREGELEN

1

Optie:
111
BELEID
EN
Optie:
Optie:
Optie:
AFSPRAKEN
MAKEN
BELEID
BELEID
BELEID
ENEN EN
AFSPRAKEN
AFSPRAKEN
AFSPRAKEN
MAKEN
MAKEN
MAKEN
Gezondheid
Gebouw
(Frisse
scholen)
schil, isolatie
Gezondheid
Gezondheid
Gezondheid
Gebouw
Gebouw
Gebouw
(Frisse
scholen)
scholen)
schil,
schil,
isolatie
isolatie(Frisse
schil,
isolatie (Frisse scholen)

2

4

Optie:
444
FINANCIERING
Optie:
Optie:
Optie:
REGELEN
FINANCIERING
FINANCIERING
FINANCIERING
REGELEN
REGELEN
REGELEN

2 Quick Wins
3 Verduurzaming
4 Gebruik duurzame
5 Optimalisatie
Efficiënt
toepassen
Beperk energievraag
2 2 Quick
2Wins
3 3 Verduurzaming
3 Verduurzaming
4 4 Gebruik
4 Gebruik
5 5 Optimalisatie
Quick
Wins
Quick Wins
Verduurzaming
Optimalisatie
adviezen en 5 Op
Gebruik
duurzame
duurzame
duurzame
energieopwekking
situatie
gebruikers
en
opwekkers
in energievraag
combinatie
met
Inzicht
Inzicht
inInzicht
in
bestaande
bestaande
in bestaande Efficiënt
Efficiënt
toepassen
toepassen
Efficiënt
toepassen
Beperk
Beperk
energievraag
Beperk energievraag
adviezen
adviezen
enen
adv
instructies
energieopwekking
energieopwekking
energieopwekking
en beperken
Frisse scholen
situatie
situatiesituatie
gebruikers
gebruikers
enen
opwekkers
gebruikers
opwekkers en opwekkers
in in
combinatie
combinatie
met
met in combinatie met
Energiemanagementins
instructies
instructies
energievraag
enen
beperken
beperken en beperken
Frisse
Frisse
scholen
scholen
Frisse scholen
(borging)
Energiemanagement
Energiemanagement
Ene
1b Afweging en aanpak
energievraag
energievraagenergievraag
b b Afweging
b
(borging)
(borging)
(bor
Afweging
Afweging
en
en
aanpak
aanpak
en
aanpak
1 1 verdere
1
stappen
Energiemanagement
verdere
verdere
verdere
stappen
stappen
stappen
(advies
en
sturing)
Energiemanagement
Energiemanagement
Energiemanagement
(advies
(advies
en(advies
en
sturing)
sturing)
en sturing)

Verlichting
Installaties (HVAC)
Verwarming,
Koeling,
Verlichting
Verlichting (HVAC)
Verlichting
Installaties
(HVAC)
Installaties
(HVAC)
Installaties
Lucht, warmtapwater
Verwarming,
Koeling,
Verwarming,
Koeling,
Verwarming, Koeling,
Lucht,
warmtapwater
Lucht,
warmtapwater
Lucht, warmtapwater
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FACILICOM_IHP-12/2017

3

BINNENKLIMAAT
333
VERBETEREN
BINNENKLIMAAT
BINNENKLIMAAT
BINNENKLIMAAT
VERBETEREN
VERBETEREN
VERBETEREN

1a Benchmark
bestaande
1a1a Inzicht
1a inBenchmark
Benchmark
Benchmark

FACILICOM_IHP-12/2017

ENERGIE BESPAREN
222
ENENERGIE
OPWEKKEN
ENERGIE
ENERGIE
BESPAREN
BESPAREN
BESPAREN
ENEN
OPWEKKEN
EN
OPWEKKEN
OPWEKKEN

Bijlage 4
MENUKAART DUURZAME MAATREGELEN GDS
BVO :

NOOT:

1.000 m²

Aantal bouwlagen :

1

Lengteverhouding :

70%

Breedteverhouding :

30%

Verhouding procent lokalen

75%

Verhouding procent algemeen
Verdiepingshoogte :

25%
30 graden

Percentage glas in de gevel :
Type dak :

30%
Hellend dak

Geschikt % voor PV-panelen :

Bouwjaar

Uitvoer maatregel op
een natuurlijk moment
Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

1988-1992

1992-2002

2002-2007

2007-2013

>= 2013

Uitgangssituatie

Bouwkundig element 'Gevel'

Uitvoer maatregel op
een zelfstandig
moment

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Uitvoer maatregel op
een natuurlijk moment
Uitgangssituatie

Bouwkundig element 'Beglazing'

Uitvoer maatregel op
een zelfstandig
moment

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Na-isoleren vloer

Dakisolatie

Na-isoleren dak

Na-isoleren dak

Gevelisolatie

Gevel naisoleren

Gevel naisoleren

0,15 m²K/W

middels 100mm EPS of
PUR

middels 100mm EPS of
PUR

0,22 m²K/W

100mm PS op bestaand
dak

100mm PS op bestaand
dak

0,19 m²K/W

100mm binnenzijde of
spouw

100mm binnenzijde of
spouw

Uitgangssituatie

€ 21.000

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

€ 23.100

Uitgangssituatie

€ 34.700

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

€ 5.800

Uitgangssituatie

Na-isoleren vloer

Na-isoleren vloer

Dakisolatie

Na-isoleren dak

Na-isoleren dak

Gevelisolatie

Gevel naisoleren

Gevel naisoleren

0,17 m²K/W

middels 100mm EPS of
PUR

middels 100mm EPS of
PUR

0,86 m²K/W

100mm PS op bestaand
dak

100mm PS op bestaand
dak

0,43 m²K/W

100mm binnenzijde of
spouw

100mm binnenzijde of
spouw

Uitgangssituatie

€ 21.000

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

€ 23.100

Uitgangssituatie

€ 34.700

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

€ 5.800

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Na-isoleren vloer

Na-isoleren vloer

Dakisolatie

Na-isoleren dak

Na-isoleren dak

Gevelisolatie

Gevel naisoleren

Gevel naisoleren

0,52 m²K/W

middels 100mm EPS of
PUR

middels 100mm EPS of
PUR

1,30 m²K/W

100mm PS op bestaand
dak

100mm PS op bestaand
dak

1,30 m²K/W

100mm binnenzijde of
spouw

100mm binnenzijde of
spouw

€ 21.000

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

€ 23.100

Uitgangssituatie

€ 34.700

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

€ 5.800

Uitgangssituatie

Na-isoleren vloer

Na-isoleren vloer

Dakisolatie

Na-isoleren dak

Na-isoleren dak

Gevelisolatie

Gevel naisoleren

Gevel naisoleren

1,30 m²K/W

middels 100mm EPS of
PUR

middels 100mm EPS of
PUR

1,30 m²K/W

100mm PS op bestaand
dak

100mm PS op bestaand
dak

1,30 m²K/W

100mm binnenzijde of
spouw

100mm binnenzijde of
spouw

€ 16.000

€ 21.000

€ 23.100

€ 34.700

€ 5.800

€ 8.200

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Vloerisolatie

Na-isoleren vloer

Na-isoleren vloer

Dakisolatie

n.v.t.

n.v.t.

Gevelisolatie

n.v.t.

n.v.t.

1,30 m²K/W

middels 100mm EPS of
PUR

middels 100mm EPS of
PUR

2,00 m²K/W

n.v.t.

n.v.t.

2,00 m²K/W

n.v.t.

n.v.t.

€ 16.000

€ 21.000

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel

17

Vloerisolatie

n.v.t.

2,53 m²K/W

n.v.t.

Uitgangssituatie

n.v.t.

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Dakisolatie

n.v.t.

n.v.t.

Gevelisolatie

n.v.t.

n.v.t.

2,53 m²K/W

n.v.t.

n.v.t.

2,53 m²K/W

n.v.t.

n.v.t.

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Vloerisolatie

n.v.t.

n.v.t.

Dakisolatie

n.v.t.

n.v.t.

Gevelisolatie

n.v.t.

n.v.t.

2,53 m²K/W

n.v.t.

n.v.t.

2,53 m²K/W

n.v.t.

n.v.t.

2,53 m²K/W

n.v.t.

n.v.t.

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Vloerisolatie

n.v.t.

n.v.t.

Dakisolatie

n.v.t.

n.v.t.

Gevelisolatie

n.v.t.

n.v.t.

3,50 m²K/W

n.v.t.

n.v.t.

3,50 m²K/W

n.v.t.

n.v.t.

3,50 m²K/W

n.v.t.

n.v.t.

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Uitgangssituatie

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Vloerisolatie

n.v.t.

n.v.t.

Dakisolatie

n.v.t.

n.v.t.

Gevelisolatie

n.v.t.

n.v.t.

3,50 m²K/W

n.v.t.

n.v.t.

3,50 m²K/W

n.v.t.

n.v.t.

3,50 m²K/W

n.v.t.

n.v.t.

Vervangen beglazing

Vervangen beglazing

HR++ glas

HR++ glas

€ 17.000

€ 24.700

Vervangen beglazing

Vervangen beglazing

HR++ glas

HR++ glas

€ 17.000

€ 24.700

Vervangen beglazing

Vervangen beglazing

HR++ glas

HR++ glas

€ 17.000

€ 24.700

Vervangen beglazing

Vervangen beglazing

HR++ glas

HR++ glas

€ 17.000

€ 24.700

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

HR++ glas

Uitgangssituatie

€ 24.700

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

HR glas

Uitgangssituatie

€ 17.000

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

HR glas

Uitgangssituatie

HR++ glas ex kozijn

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Dubbel glas

Uitgangssituatie

HR++ glas ex kozijn

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Dubbel glas

Uitgangssituatie

Vervangen beglazing

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Dubbel glas

Uitgangssituatie

Vervangen beglazing

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Enkel glas

Uitgangssituatie

Bouwkundig element 'Gevel'

Uitvoer maatregel op
een zelfstandig
moment

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Enkel glas

€ 8.200

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Vloerisolatie

Uitgangssituatie

Uitgangssituatie

€ 8.200

Vloerisolatie

Uitgangssituatie

Uitvoer maatregel op
een natuurlijk moment

€ 8.200

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Vloerisolatie

€ 16.000

1983-1988

Uitvoer maatregel op
een natuurlijk moment

Na-isoleren vloer

€ 16.000

1975-1983

Bouwkundig element 'Dak'

Uitvoer maatregel op
een zelfstandig
moment

Vloerisolatie

€ 16.000

0

KENGETALLEN / BEDRAGEN EXCLUSIEF BTW

25%

Bouwkundig element 'Vloeren'

locatie

1965-1975

Bijvoorbeeld: plaatsen nieuw kozijn met HR++ glas op moment van gepland schildermoment

3,50 m

Hellingshoek dak :

< 1965

Uitvoer op natuurlijk moment = gelijktijdig met vervanging van één of meerdere elementen conform MJOP.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

HR++ glas
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n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Uitvoer maatregel op
een natuurlijk moment

Uitvoer maatregel op
een zelfstandig
moment

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Geen kierafdichting

Afdichten kieren in gevel Afdichten kieren in gevel

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Geen kierafdichting

Afdichten kieren in gevel Afdichten kieren in gevel

€ 8.300

€ 8.300

€ 10.200

€ 10.200

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Geen kierafdichting

Afdichten kieren in gevel Afdichten kieren in gevel

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Geen kierafdichting

Afdichten kieren in gevel Afdichten kieren in gevel

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

€ 8.300

€ 8.300

Geen kierafdichting

Uitgangssituatie
Geen kierafdichting

Uitgangssituatie
Geen kierafdichting

Uitgangssituatie
Geen kierafdichting

Uitgangssituatie
Geen kierafdichting

€ 10.200

€ 10.200

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bijlage 4
MENUKAART DUURZAME MAATREGELEN GDS
BVO :

NOOT:

1.000 m²

Aantal bouwlagen :

1

Lengteverhouding :

70%

Breedteverhouding :

30%

Verhouding procent lokalen

Uitvoer op natuurlijk moment = gelijktijdig met vervanging van één of meerdere elementen conform MJOP (binnen 5 jaar).
Bijvoorbeeld: plaatsen nieuw kozijn met HR++ glas op moment van gepland schildermoment

m2 per paneel

4,43

75%

Verhouding procent algemeen

25%

Verdiepingshoogte :

3,50 m

Hellingshoek dak :

30 graden

Percentage glas in de gevel :

30%

Type dak :

€ 101

Hellend dak

Geschikt % voor PV-panelen :

€ 18.800

KENGETALLEN / BEDRAGEN EXCLUSIEF BTW

25%

€ 1.300

W-installaties

Verlichting

Noodzakelijke maatregel

Maatregel Frisse
Scholen

Optionele maatregel

Plaatsen HR107-ketel

Plaatsen luchtbehand.
units

Plaatsen Warmtepomp

Weersafhankelijke
regeling

Isolatie leidingen en
appendages

€ 8.000

€ 245.000

€ 150.000

€ 900

€ 800

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel

Maatregel Frisse
Scholen

CR-ketel

Plaatsen HR107-ketel

Uitgangssituatie
CR-ketel

Optionele maatregel

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Plaatsen luchtbehand.
units

Plaatsen Warmtepomp

Weersafhankelijke
regeling

Isolatie leidingen en
appendages

€ 8.000

€ 245.000

€ 150.000

€ 900

€ 800

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel

Maatregel Frisse
Scholen

CR-ketel

Plaatsen HR107-ketel

€ 8.000

€ 245.000

€ 150.000

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel

Maatregel Frisse
Scholen

Optionele maatregel

CR-ketel

Plaatsen HR107-ketel

€ 8.000

€ 245.000

€ 150.000

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel

Maatregel Frisse
Scholen

Optionele maatregel

VR-ketel

Plaatsen HR107-ketel

Plaatsen luchtbehand.
units

Plaatsen Warmtepomp

Weersafhankelijke
regeling

Isolatie leidingen en
appendages

€ 8.000

€ 245.000

€ 150.000

€ 900

€ 800

Plaatsen luchtbehand.
units

Plaatsen luchtbehand.
units

Optionele maatregel
Plaatsen Warmtepomp

Plaatsen Warmtepomp

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel
Weersafhankelijke
regeling

Isolatie leidingen en
appendages

€ 900

€ 800

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel
Weersafhankelijke
regeling

Isolatie leidingen en
appendages

€ 900

€ 800

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel

Maatregel Frisse
Scholen

Optionele maatregel

VR-ketel

Plaatsen HR107-ketel

Plaatsen luchtbehand.
units

Plaatsen Warmtepomp

Weersafhankelijke
regeling

Isolatie leidingen en
appendages

€ 8.000

€ 245.000

€ 150.000

€ 900

€ 800

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel

VR-ketel

Plaatsen HR107-ketel

€ 8.000

Maatregel Frisse
Scholen

Plaatsen luchtbehand.
units
(checken - optie)

€ 245.000

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel

Maatregel Frisse
Scholen

HR100-ketel

Plaatsen HR107-ketel

n.v.t.

€ 8.000

n.v.t.

Uitgangssituatie

Noodzakelijke maatregel

Maatregel Frisse
Scholen

HR107-ketel

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Optionele maatregel

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Plaatsen Warmtepomp

Weersafhankelijke
regeling

Isolatie leidingen en
appendages

€ 150.000

€ 900

€ 800

Optionele maatregel
Plaatsen Warmtepomp

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel
Weersafhankelijke
regeling

Isolatie leidingen en
appendages

€ 150.000

€ 900

€ 800

Optionele maatregel
Plaatsen Warmtepomp

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel
Weersafhankelijke
regeling

Isolatie leidingen en
appendages

€ 150.000

€ 900

€ 800

Uitgangssituatie
T8 conventionele TLverlichting

Uitgangssituatie
T8 conventionele TLverlichting

Uitgangssituatie
T8 conventionele TLverlichting

Uitgangssituatie
T8 conventionele TLverlichting

Uitgangssituatie
T8 conventionele TLverlichting

Uitgangssituatie
T8 conventionele TLverlichting

Uitgangssituatie
T8 conventionele TLverlichting

Uitgangssituatie
T8 conventionele TLverlichting

Uitgangssituatie
T8 conventionele TLverlichting

PV-panelen

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Aanbevolen maatregel

Optionele maatregel

Uitgangssituatie

Optionele maatregel

Veegschakeling
toepassen

Vervangen voor T5-PL

Vervangen voor LED

Aanwezigheids- detectie

Geen PV-panelen

Plaatsen PV-panelen

€ 800

€ 14.300

€ 20.100

€ 2.800

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

€ 50.600

Aanbevolen maatregel

Optionele maatregel

Uitgangssituatie

Optionele maatregel

Veegschakeling
toepassen

Vervangen voor T5

Vervangen voor LED

Aanwezigheids- detectie

Geen PV-panelen

Plaatsen PV-panelen

€ 800

€ 14.300

€ 20.100

€ 2.800

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel
Veegschakeling
toepassen

Vervangen voor T5

€ 800

€ 14.300

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel
Veegschakeling
toepassen

Vervangen voor T5

€ 800

€ 14.300

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

Aanbevolen maatregel

Optionele maatregel

Uitgangssituatie

Optionele maatregel

Vervangen voor LED

Aanwezigheids- detectie

Geen PV-panelen

Plaatsen PV-panelen

€ 20.100

€ 2.800

Aanbevolen maatregel

Optionele maatregel

Uitgangssituatie

Optionele maatregel

Vervangen voor LED

Aanwezigheids- detectie

Geen PV-panelen

Plaatsen PV-panelen

€ 50.600

€ 20.100

€ 2.800

Aanbevolen maatregel

Optionele maatregel

Uitgangssituatie

Optionele maatregel

Geen PV-panelen

Plaatsen PV-panelen

Veegschakeling
toepassen

Vervangen voor T5

Vervangen voor LED

Aanwezigheids- detectie

€ 800

€ 14.300

€ 20.100

€ 2.800

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

€ 50.600

€ 50.600

€ 50.600

Aanbevolen maatregel

Optionele maatregel

Uitgangssituatie

Optionele maatregel

Veegschakeling
toepassen

Vervangen voor T5

Vervangen voor LED

Aanwezigheids- detectie

Geen PV-panelen

Plaatsen PV-panelen

€ 800

€ 14.300

€ 20.100

€ 2.800

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

€ 50.600

Aanbevolen maatregel

Optionele maatregel

Uitgangssituatie

Optionele maatregel

Veegschakeling
toepassen

Vervangen voor T5

Vervangen voor LED

Aanwezigheids- detectie

Geen PV-panelen

Plaatsen PV-panelen

€ 800

€ 14.300

€ 20.100

€ 2.800

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

€ 50.600

Aanbevolen maatregel

Optionele maatregel

Uitgangssituatie

Optionele maatregel

Veegschakeling
toepassen

Vervangen voor T5

Vervangen voor LED

Aanwezigheids- detectie

Geen PV-panelen

Plaatsen PV-panelen

€ 800

€ 14.300

€ 20.100

€ 2.800

Noodzakelijke maatregel Noodzakelijke maatregel

€ 50.600

Aanbevolen maatregel

Optionele maatregel

Uitgangssituatie

Optionele maatregel

Veegschakeling
toepassen

Vervangen voor T5

Vervangen voor LED

Aanwezigheids- detectie

Geen PV-panelen

Plaatsen PV-panelen

€ 800

€ 14.300

€ 20.100

€ 2.800
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€ 50.600

€ 94.500

€ 94.500

€ 94.500

€ 65.600

€ 32.600

€ 32.600

€ 32.600

€ 16.800

1975-1983

1983-1988

1988-1992

1992-2002

114 Integraal Huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs 2018 - 2034
2002-2007

2007-2013

>= 2013

€ 24.600

€ 32.600

€ 32.600

€ 32.600

€ 78.300

€ 121.200

€ 121.200

€ 121.200

€ 121.200

Totale investering
verduurzaming school
op een zelfstandig
moment

Totale investering
verduurzaming school
op een natuurlijk
moment
€ 94.500

(B)

(A)

1965-1975

< 1965

locatie

Bouwjaar

€0

€0

€ 245.000

€ 245.000

€ 245.000

€ 245.000

€ 245.000

€ 245.000

€ 245.000

Meerprijs Frisse
scholen

(C)

€ 50.600

€ 50.600

€ 50.600

€ 50.600

€ 50.600

€ 50.600

€ 50.600

€ 50.600

€ 50.600

Meerprijs PVpanelen

(D)

(E)

€ 150.000

€ 142.000

€ 142.000

€ 142.000

€ 142.000

€ 142.000

€ 142.000

€ 142.000

€ 142.000

Meerprijs installatie
warmtepomp i.p.v.
HR107-ketel

kiezen voor een warmtepomp i.p.v. de meest efficiente HR107-ketel. Deze kosten zijn de meerprijs.

Indien een school nog een stap verder wil en warmte zo efficient mogelijk wil opwekken, kan men

PV-panelen. Deze kostenraming geeft inzicht in de investering hiervoor nodig.

Indien een school een stap verder wenst te gaan kan er zelf stroom opgewekt worden middels

Kolom E:

Als optie kan een school kiezen voor het toepassen van ventilatieoplossingen ihkv Frisse scholen

Kolom D:

met een zelfstandig vervangmoment zijn hierin opgenomen.

geeft inzicht in alle erkende maatregelen die uitgevoerd moeten worden. Alle maatregelen

met een natuurlijk vervangmoment zijn hierin opgenomen.

geeft inzicht in alle erkende maatregelen die uitgevoerd moeten worden. Alle maatregelen

Kolom C:

Kolom B:

Kolom A :

KENGETALLEN / BEDRAGEN EXCLUSIEF BTW

SAMENVATTING DUURZAME INVESTERINGEN - PER 1.000 m2 BVO

Bijlage 4

1.000 m²
1960
Geen isolatie

30 graden
1.155 m²
1960
Geen isolatie

70%
30%
3,50 m
483 m²
30%
145 m²
338 m²
1960
Geen isolatie (geen spouw)

Enkel glas

SCHIL
Vloeroppervlak:
Bouwjaar vloer
Isolatie-eigenschappen:

Hellingshoek dak
Dakoppervlak
Bouwjaar dak
Isolatie-eigenschappen:

Gevel lengte
Gevel breedte
Verdiepingshoogte
Bruto geveloppervlak
Percentage glas
Glasoppervlak
Netto geveloppervlak
Bouwjaar gevel
Isolatie-eigenschappen

Raameigenschappen:
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Elektrische boilers

75%
25%
750 m²
250 m²
TLD-verlichting
Vertrekschakeling

PL-verlichting
Centraal aan/uit

Warm tapwater:

VERLICHTING
Percentage lokalen
Overige ruimten
Oppervlakte lokalen
Oppervlakte overig
Verlichting lokalen
Schakeling:

Verlichting overig
Schakeling:

Kanttekeningen:

TVT:

Maatregel:
Kosten:

TVT:

TVT:
Maatregel:
Kosten:

TVT:
Maatregel:
Kosten:

TVT:
Maatregel:
Kosten:

TVT:
Maatregel:
Kosten:

TVT:
Maatregel:
Kosten:

Maatregel:
Kosten:

TVT:
Maatregel:
Kosten:
TVT:
Maatregel:
Kosten:
TVT:

Maatregel:
Kosten:

TVT:
Maatregel:
Kosten:
TVT:

Maatregel:
Kosten:

TVT:

Kosten:

TVT:
OF Maatregel:

Kosten:

TVT:
Maatregel:

Maatregel:
Kosten:

TVT:

Maatregel:
Kosten:

TVT:

Maatregel:
Kosten:

€
IHP

€
IHP

€ 20,00 /m² Natuurlijk moment
23.100,00

€ 16,00 /m² Natuurlijk moment
16.000,00

Bij zelfstandig moment
€
416.850,00 exclusief BTW
€
504.388,50 inclusief BTW
€
504,39 inclusief BTW / m2 BVO

Toepassen zonnepanelen
€ 250,00 /m² Zelfstandig moment
€
50.600,00
IHP

TLD-verlichting vervangen door LED
€ 25,00 /m² Zelfstandig moment
€
18.800,00
IHP
Veegschakeling
€ 0,80 /m² Zelfstandig moment
€
600,00
WMB
Aanwezigheidsdetectie verlichting lokalen
€ 2,80 /m² Zelfstandig moment
€
2.100,00
IHP
(afhankelijk van gedrag gebruiker)
PL-verlichting vervangen door LED
€ 5,00 /m² Zelfstandig moment
€
1.250,00
WMB
Veegschakeling
€ 0,80 /m² Zelfstandig moment
€
200,00
WMB
Aanwezigheidsdetectie schakeling verlichting
€ 2,80 /m² Zelfstandig moment
€
700,00
IHP
(afhankelijk van huidige gedrag)

Luchtbehandeling d.m.v. individuele units per klaslokaal
€ 245,00 /m² Zelfstandig moment
€
245.000,00
IHP
Geoptimaliseerd weersafhankelijke regeling
Weersafhankelijke regeling
WMB
Schakelklok elektrische boilers
€
100,00
< 2 jaar
Quick Win

VR-ketel vervangen door HR107-ketel
€ 8,00 /m² Zelfstandig moment
€
8.000,00
IHP
Geoptimaliseerd weersafhankelijke regeling
€
900,00
WMB

€ 2,65 /m² Natuurlijk moment
670,00

€ 0,75 /m² Natuurlijk moment
190,00

€ 5,00 /m² Natuurlijk moment
1.250,00

€ 2,65 /m² Natuurlijk moment
1.990,00

€ 0,75 /m² Natuurlijk moment
570,00

€ 25,00 /m² Natuurlijk moment
18.800,00

Bij natuurlijk moment
€
389.970,00 exclusief BTW
€
471.863,70 inclusief BTW
€
471,86 inclusief BTW / m2 BVO

€
WMB

€
WMB

€

€
WMB

€
WMB

€

Spouwmuurisolatie (50 mm)
€ 24,00 /m² Zelfstandig moment
€ 17,00 /m² Natuurlijk moment
€
8.200,00
€
5.800,00
WMB
(3,2 jaar)
HR++ glas (excl. Kozijn)
Afhankelijk van bestaande zonwering, bepalen of gecoat HR++ glas een optie is.
€ 170,00 /m² Zelfstandig moment
€ 117,00 /m² Natuurlijk moment
€
24.700,00
€
17.000,00
IHP
IHP
HR++ glas (incl. Kozijn)
Afhankelijk van bestaande zonwering, bepalen of gecoat HR++ glas een optie is.
€ 520,00 /m² Zelfstandig moment
€ 352,00 /m² Natuurlijk moment
€
75.400,00
€
51.100,00
Technische levensduur
Technische levensduur

Dakisolatie (100 mm) - hellend dak
€ 30,00 /m² Zelfstandig moment
€
34.700,00
IHP

Vloerisolatie (100 mm) - kruipruimte:
€ 21,00 /m² Zelfstandig moment
€
21.000,00
IHP

BIJ FICTIEF SCHOOLGEBOUW 1.000 m2 BVO / BOUWJAAR 1960

Hierboven is weergegeven welke potentiele maatregelen voor dit voorbeeld interessant zijn. Hierbij is niet aangegeven wat de totale energiebesparing
is, indien alle maatregelen worden doorgevoerd. Indien gewenst is een specifieker onderzoek noodzakelijk. Dit geldt tevens voor het inzichtelijk maken
van het energielabel van het schoolgebouw.

TOTALE KOSTENRAMING VERDUURZAMING VOORBEELDCASUS

Factor

Nee
Ja
25%
289 m²
70%

Niet aanwezig
Natuurlijke ventilatie

Koeling:
Ventilatie:

DUURZAAMHEID
Zonnepanelen aanwezig
Zonnepanelen toepasbaar?
Beschikbaar dakoppervlak

2000
VR-ketel

Verwarming:
Bouwjaar verwarmingsketel
Type ketel:

COMFORTINSTALLATIES

1960
1.000 m²
1
Onbekend

Bouwjaar
BVO
Aantal bouwlagen
Energieverbruik

GEBOUWKENMERKEN BESTAANDE SITUATIE
INPUT

VOORBEELDCASUS BIJ HET TOEPASSEN VAN DE MENUKAART MAATREGELEN

Bijlage 4

Colofon
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Facilicom Solutions
Van Leeuwenhoekweg 1
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5616 LZ Eindhoven
T +31 (0)40 258 7788
post@sygma.nl
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