
AQSI overbrugt nu de kloof tussen die abstracte norm en het concrete gebouw met de daarin

toegepaste materialen en ruimten. De tool is een combinatie van een spoorboekje, een brochure en een 

‘modern’ schoolrapport zonder cijfers. De tool helpt de ontwerper, ontwikkelaar of beoordelaar

van een gebouw, om de verborgen kwaliteiten zichtbaar te maken die voor de gebruikers

van dat gebouw belangrijk zijn.
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locatie

location Niekée Roermond 

address Oranjelaan 300
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description
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ZIP code and city 8004 DC Zwolle
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e-mail m.dunnink@nieman.nl

assessment

status definitief

date 19 juli 2016

status comment geen

reference 20150096

project data

project

organization

client

client website

contractor

parties involved

architect

advisors

Niekée Roermond wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Niekée 

onderscheidt zich door leerprocesgerichtheid als uitgangspunt te kiezen. Niekée leren is VIB-leren. De letters 

van het VIB leren staan voor de volgende kernwaarden:

- Vertrouwen, Verwonderen en Verbeelden

- Inspireren en Input

- Begeleiden en Bewustworden

 

Het gebouw is naast school ook museum, theater, conferentieoord, zalencentrum enzovoort. We hebben diverse 

bijzondere ruimtes: college- / filmzalen, beeldende ateliers, atelier dans / muziek / drama, geluidsstudio, 

buitentheater (wordt nog overdekt), technische werkruimtes, restaurant en horecafaciliteiten. Dit alles op 800 m 

van het NS-station en met zeer ruime parkeergelegenheid.
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project:  Niekée Roermond 

date:  19-7-2016

building characteristics
specification of the object

functional equivalent

building type schoolgebouw

public  technical and functional requirements Bouwbesluit

private  technical and functional requirements n.v.t.

pattern of use schoolgebouw onderwijs 0 persons 4742,8 m²

required service life 50 year derived: probabilistic data

reference study period 50 year reason deviation: there is no deviation

system boundaries none

building model

other features comfort level normal

privacy normal

security normal

accessibility of technical equipment normal

the shape and size of the building number of floors 3

shape rechthoekig met plat dak

orientation front facade west glass rate: 40%

rear facade east glass rate: 40%

right facade south glass rate: 40%

left facade north glass rate: 40%

internal facade n.v.t. n.v.t.

dimensions length 72.000 mm

width 42.500 mm

height 14.500 mm

floor to ceiling height ground floor 4.210 mm

other floor(s) 3.090 mm

total gross floor area: 7.500 m²

totaal content: 30.000 m³

technical systems

installations:

heating and hot water systems heating:

heat delivery system:

hot water system:

mechanical ventilation & air conditioning ventilation:

air conditioning:

fixed lighting systems

sanitary systems (water, waste water, piping, pump, fixed equipment)

fixed fire-fighting systems

communication and security systems

issue present specification

operative temperature at a building level can be controlled yes via verwarmingsinstallatie

measurement and display of temperature in the building no niet mogelijk

humidity at a building level can be controlled no niet mogelijk

room air velocity and distribution at a building level can be controlled yes via ventilatievoorzieningen ruimte

control of ventilation at a building level yes niet mogelijk

control of ventilation by users with automatic control and/or with manual override by users yes niet mogelijk

measurement and display of humidity in the building no niet mogelijk

user control of the amount of daylight at the building level yes via licht-/zonwering

user control of the amount of artificial light at the building level no niet mogelijk

user controllability of glare from the neighbourhood yes via licht-/zonwering

standaard

n.v.t.

n.v.t.

compressiekoelmachine - elektrisch (incl. splitsystemen)

vertrekschakeling

D4b tijdsturing met 2 of meer zones

elektrische boiler

HR-107 ketel

Dd. mechanische toe- en afvoer- decentraal 

luchtverwarming
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project:  Niekée Roermond 

date:  19-7-2016

general information
purpose of the assessment

goal sociale duurzaamheid inzichtelijk maken

scope schoolgebouw in gebruik

intended use vastleggen van de sociale prestaties van een gebouw in gebruik

scenarios

scenario

use stage(s) to assess B1 Use yes

B2 Maintenance yes

B3 Repair yes

B4 Replacement no

B5 Refurbishment no

motivation scenario

main rooms:

relevant number of rooms total area characteristic room pattern of use number of persons floor to ceiling height

main rooms: show 1 room(s) 75,0 m²

klaslokaal yes 1 room(s) 75,0 m² yes schoolgebouw 20 person(s) 3,00 m

sanitary en common rooms:

relevant number of rooms total area pattern of use number of persons floor to ceiling height

kitchen hide 0 0,0 m²

toilets hide 0 0,0 m²

bathrooms hide 0 0,0 m²

meeting and seating hide 0 0,0 m²

storage compartments hide 0 0,0 m²

outdoor space hide 0 0,0 m²

common rooms hide 0 0,0 m²

storage of waste hide 0 0,0 m²

connecting spaces:

relevant number of rooms length width pattern of use number of persons floor to ceiling height

connecting spaces hide

Insteek bij dit assessment is dat dit schoolgebouw minimaal 50 jaar 

gebruikt gaat worden als schoolgebouw. Een ander gebruik is 

vooralsnog geen uitgangspunt gezien specifiek ontwerp

new - operation for 25 years - sales
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project:  Niekée Roermond 

date:  19-7-2016

building characteristics

building type: schoolgebouw

pattern of use: schoolgebouw

required service life: 50

reference study period: 50

system boundaries: none

scenario: new - operation for 25 years - sales

use stages to assess B1, B2, B3

summary by categories

accessibility to building facilities

access to building services

the building’s ability to accommodate 

individual user requirements

the building’s ability to accommodate 

the change of user requirements

the building’s ability to accommodate 

technical changes

the building’s ability to accommodate 

the change of use

Room: klaslokaal

thermal characteristics

characteristics of indoor quality

acoustic characteristics

characteristics of visual comfort

spatial characteristics

noise

emissions 

glare/overshadowing

shocks / vibrations

Het gebruik als schoolgebouw veroorzaakt geen bijzondere emissies.

Dit schoolgebouw wordt aan meerdere zijden door verkeerswegen omringd en wordt door bossages gescheiden van omringende 

woningen en andere gebouwen. Daarnaast is het gebouw relatief laag (3 lagen). Hinderlijke schaduw of schittering op gebouwen 

in de directe omgeving is daardoor niet aan de orde. 

Het gebruik van dit schoolgebouw zal geen trillingen in de omgeving veroorzaken.

De school ligt aan twee zijden aan een wijkontsluitingsweg en ligt op enige afstand van woningen. De hoofdentree is van de 

woningen afgekeerd. Ten opzichte van de woonwijk is weinig overlast te verwachten.

De installaties (met name luchtbehandelingskasten) bevinden zich deels op het dak, maar de afstand tot omringende bebouwing 

is voldoende om hinder te voorkomen. 

Het kleurrijke gebouw kent aan de buitenkant een heldere structuur, waardoor de hoofdentree goed vindbaar is. Binnenin toont 

het een heel ander karakter met in eerste instantie een groot aantal ongelijksoortige ruimten rondom het atrium. Ondanks deze 

grote diversiteit is al snel een heldere structuur te herkennnen die orienteren binnen het gebouw goed mogelijk maakt en het 

geheel overzichtelijk houdt voor de gebruikers.

Rondom dit gebouw is een groot aantal parkeerplaatsen aanwezig, inclusief een aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden. 

Vanaf de parkeerplaatsen is de hoofdingang goed bereikbaar; bezoekers en medewerkers kunnen via twee tourniquetdeuren naar 

binnen. Tussen deze draaideuren is een normale deur aanwezig waardoor mensen in een rolstoel goed toegang tot dit gebouw 

hebben. 

Vanuit de entree zijn alle voorzieningen (miva-toilet, liften, klaslokalen, trappen, etc.) goed bereikbaar en kan met via brede 

gangen eenvoudig naar de verschillende ruimten en verdiepingen begeven. Bijzondere systemen zijn niet aanwezig, maar voor 

het beoogde gebruik is dit geen belemmering. 

Met de gekozen indeling is het gebouw alsook alle vertrekken en voorzieningen goed bereikbaar, ook voor mensen in een 

rolstoel. Ondanks vele hoogteverschillen in het atrium is de bereikbaarheid voor mensen met bijzondere behoefte goed vanwege 

de alternatieve routes. 

Verder wordt opgemerkt dat aan de overzijde van de straat een bushalte ligt en dat binnen een loopafstand van 800 meter een 

Binnen de klaslokalen zijn technische veranderingen goed door te voeren. Het overgrote deel van de bouwkundige en 

installatietechnische componenten zijn demontabel. Vanwege de grote overspanning is de vloerbelasting niet oneindig groot, 

maar is deze met het beoogde gebruik ruimschoots voldoende. 

Het gebouw is voorzien van 1 lift en 2 miva-toiletten. Er zijn meerdere toiletgroepen verspreid door het gebouw. Alle 

noodzakelijke voorzieningen zijn goed bereikbaar.

Het gebouw is ontworpen als onderwijsgebouw, waarbij bovendien de specifieke onderwijsvisie bepalend is geweest voor de 

vormgeving en indeling.

Desondanks is bij het ontwerp van dit gebouw een maximale gebouwflexibiliteit nagestreefd: 

- dragende gevel en kolommen in middengebied

- voldoende gevelopeningen in buitengevels

- groot atrium binnenin

- alle voorzieningen zijn goed bruikbaar en verspreid door het gebouw

- installaties zijn veelvuldig in het zicht gelaten en daarmee goed bereikbaar

De veranderbaarheid is voor een dergelijk specifiek gebouw opvallend goed. Er zijn weinig tot geen dragende wanden, installaties 

zijn bereikbaar en aanpasbaar via verlaagd plafond (of zelfs in het zicht) en kabelgoten. Dit betekent dat eventuele 

veranderingen binnen de huidige indeling eenvoudig door te voeren. Het gebouw is daardoor goed voorbereid op eventueel 

veranderende gebruikersbehoeften, als dit bijvoorbeeld vanuit het onderwijs gevraagd wordt.

De indelingsvrijheid is ter plaatse van het atrium en de direct daaraan gelegen ruimten wat minder groot; dit zou ook niet 

gewenst zijn omdat en wijziging het karakter van het gebouw zou aantasten.

Vanwege de gekozen draagstructuur, de positie met voorzieningen en de positie van de gevelopeningen zijn meerdere 

gebouwfuncties inpasbaar in dit gebouw. Een toekomstig ander gebruik daardoor desgewenst mogelijk. 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het gebouw zichtbaar ontworpen is voor een onderwijsvisie en behoefte van de huidige 

doelgroep. Andere functies zijn hierdoor wat lastiger inpasbaar en zullen ook zeker het karakter van het gebouw niet ten volle 

benutten

Dit schoolgebouw is voorzien van een goede geïsoleerde thermische schil. Daarnaast wordt dit gebouw geklimatiseerd door 

middel van een hoog rendement verwarmingsinstallatie. Ventilatie van dit gebouw gaat op basis van mechansiche toe- en afvoer. 

Per stramien wordt de lucht ingeblazen. Op ruimteniveau is de temperatuur individueel regelbaar (verwarmen en koelen). Op 

grond hiervan mag een voldoende thermisch comfort worden verondersteld.

Door de hoge kwaliteit van de thermische schil is er geen kans op schimmelvorming. Daarnaast zorgt het aanwezige 

ventilatiesysteem voor een voldoende toe- en afvoer van ventilatielucht. Verder kennen de toegepaste materialen geen of slechts 

een beperkte emissie van vluchtige organische verbindingen. De aanwezige bouwkundige en installatietechnische componenten 

zorgen voor een goede binnenluchtkwaliteit.

De massieve gevelopbouw en het toegepaste ventilatiesysteem zorgen voor een goede gevelgeluidwering; geluid van buiten 

(wegverkeer) zal naar verwachting geen geluidoverlast voor de gebruikers opleveren. De aanwezige binnenwanden zijn 

opgebouwd als ms-wand met minerale wol, maar kenmerken zich vooral ook door veelvulidg toepassen van glas, vanwege de 

gewenste zichtbaarheid en transparantie; dit kan enigzins afbreuk doen aan de beperking van galm en een goede 

spraakverstaanbaarheid, dit moet in de verlaagde plafonds en met inrichting worden gecompenseerd. In diverse ruimten zijn 

hiervan voorbeelden aanwezig, wat elke ruimte weer een eigen karakter geeft.

Kenmerk van dit ontwerp is een transparant gebouw. Daarbij zijn alle klaslokalen langs de buitengevels gesitueerd en grenzen de 

overige ruimten (die minder vaak gebruikt worden) aan het atrium. Bijkomend voordeel daarbij is dat er een zeer hoge mate van 

zichtbaarheid is ontstaan. Dit wordt als prettig ervaren door zowel de leraren als de leerlingen. Naast voldoende daglicht op de 

werkvlakken heeft ook elke ruimte voldoende vrij uitzicht op de hemelkoepel. 

Ook het atrium is bij daglicht een heldere goed verlichte ruimte, door de toepassing van een groot aantal lichtkoepels, die mede 

het 'gezicht' van het gebouw bepalen. 

Niet beoordeeld.
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project:  Niekée Roermond 

date:  19-7-2016

building characteristics

building type: schoolgebouw

pattern of use: schoolgebouw

required service life: 50

reference study period: 50

system boundaries: none

scenario: new - operation for 25 years - sales

use stages to assess B1, B2, B3

Room: kantoorvertrek

short-, medium-, and long-term effects 

on health and comfort 

short-, medium-, and long-term effects 

on safety 

short-, medium-, and long-term effects 

on the usability of the building

resistance to climate change

accidental actions (earthquake, 

explosions, fire and traffic impacts)

personal safety and security against 

intruders and vandalism

security against interruptions of utility 

supply

summary on building level

Afgezien van wat incidentele overlast heeft het plegen van regulier onderhoud weinig invloed op de bruikbaarheid van dit 

gebouw. Daarbij wordt opgemerkt dat de gebruikstijden ook zodanig zijn dat eventueel onderhoud met meer overlast in 

vakantieperioden gepleegd kan worden; hoewel de sluitingstijd van het gebouw kleiner is dan bij reguliere schoolgebouwen, 

gezien de sociale functie in de omgeving en de openstelling voor leerlingen buiten de reguliere lestijden.

Back-upsystemen zijn niet aanwezig. Gezien het gebruik en de ligging van dit gebouw is dit ook geen noodzaak.

De toegepaste materialen en installaties worden in veel scholen als standaard toegepast. Regulier onderhoud kan daarnaast 

grotendeels buiten gebruikstijden plaatsvinden, waardoor de effecten op gezondheid en comfort zeer beperkt kunnen blijven. 

Het plegen van onderhoud heeft weinig tot geen gevolgen op veiligheid. De toegepaste constructies zorgen gedurende de gehele 

levensduur voor een veilige brandcompartimentering. Aandachtspunt daarbij is wel dat de brandwerende functie van bewegende 

componenten (brandwerende deuren, brandwerende kleppen, ventilatiekanalen, etc.) gegarandeerd blijft. Voor wat betreft de 

persoonlijke veiligheid is het gebouw door het transparante karakter zeer overzichtelijk, wat en uitstekend uitgansgpunt is voor 

een sociaal veilige leeromgeving.

Voor het gebouw van Niekée in Roermond is een assessment uitgevoerd naar de sociale duurzaamheid. Dit schoolgebouw is enkele jaren geleden gebouwd als huisvesting van voortgezet 

onderwijs op basis van een specifieke didactische visie op leren en leerlingen. Het gebouw bestaat uit drie lagen met als opvallend kenmerk een centraal atrium met daar rondom een aantal 

specifieke en opvallend vormgegeven ruimten. Bovendien kenmerkt het gebouw zich door een grote mate van interne transparantie en zichtbaarheid. De bouwlagen zijn gekoppeld via het atrium 

en diverse stijgpunten. Met dit assessment wordt inzicht gegeven in de sociale duurzaamheid van het gebouw.

Uitkomst is dat dit lesgebouw op nagenoeg alle onderdelen een opvallend hoge mate van sociale duurzaamheid kent, ondanks het specifieke programma van eisen wat aan het ontwerp ten 

grondslag heeft gelegen. Zo is de structuur herkenbaar en de toegankelijkheid goed, ook voor personen met speciale behoeften. Ook is de aanpasbaarheid voldoende (en dat is bijzonder voor 

een zo specifiek ontworpen gebouw). Dit laatste wordt vooral gerealiseerd door de gekozen draagstructuur (dragende gevels en kolommen). De open structuur zorgt daarnaast voor een hoge 

mate van sociale veiligheid, die goed aansluit bij de onderwijsvisie. Voor wat betreft gezondheid en comfort wordt geconcludeerd dat de integrale afstemming van bouw- en inrichtingsmaterialen 

en de aanwezige installaties leiden tot voldoende gezonde en comfortabele (onderwijs-)ruimten. Het akoestisch confort vraagt wel wat aandacht door de keuze om veel glas in binnenwanden toe 

te passen; hierin is deels voorzien door verlaagde plafonds en deels door inrichtingsmateriaal. 

Gezien de locatie (op afstand in een woonwijk, naast wijkontsluitingswegen) is de overlast op de omgeving gering. Het aspect Onderhoud wordt positief beïnvloed doordat het bij een school 

relatief eenvoudig is om onderhoud buiten gebruikstijd te laten plaatsvinden, waarbij aangetekend wordt dat deze school nauwelijks gesloten wordt in vakantieperioden.   

De toepassing van buitenzonwering is voldoende effectief om, in combinatie met de luchtbehandelingsinstallatie, te sterke 

oververhitting te voorkomen. Om overige klimaatveranderingen, zoals excessieve regenbuien, te kunnen ondergaan zijn 

(vooralsnog) geen aanvullende maatregelen getroffen. 

Het gebouw voldoet aan het Bouwbesluit ten aanzien van de brandveiligheid. Een hoger niveau is niet nagestreefd. Maatregelen 

om bestand te zijn tegen aardbevingen, explosies of verkeersinvloeden zijn niet getroffen omdat de omgeving daarvoor geen 

aanleiding geeft. 

Het gebouw kent een zeer open structuur, waardoor een goede onderlinge zichtbaarheid bestaat, met het oog op een sociaal 

veilig binnenklimaat Dit wordt ook herkend door de gebruikers; in de eigen woorden van een leerling: "ik voel me hier veilig".
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