
Sander Leistra, architect en eigenaar van 
WY.architecten in Eindhoven, is de ont
werper van de nieuwe Brede School De 
Korenbloem. “Het moest een duurzaam 
en modern schoolgebouw worden in  
een jaren30uitstraling, passend in zijn 
natuurlijke omgeving. Een gebouw dat 
voldoet aan klasse B van het concept 
Frisse Scholen.” Het concept Frisse 
Scholen is gericht op een goed binnen

klimaat dat leidt tot betere leerprestaties 
en een goede gezondheid voor leer
lingen en leerkrachten. 

Ontwerpvoorwaarden
Sander Leistra over de voorwaarden die 
hij als architect meekreeg: “Het moest 
een gebouw worden met een klassieke 
uitstraling, uitgevoerd met moderne 
materialen. Een relatieve laagbouw, die 

diende aan te sluiten bij de natuurlijke 
omgeving.” Opvallende geveldetails zijn 
de uitkragingen en de erker aan de 
voorzijde. Met een knipoog naar de jaren 
dertig, waarin de elementen van Dudoks 
architectuur een inspiratie waren. De 
lichte houtskeletbouwgevel is afgewerkt 
met ROCKPANEL Colours; smalle en 
brede stroken in een lichte en donkere 
crèmetint. In combinatie met de verdiept 
liggende zwarte tussenstroken zorgen  
zij voor een bijzonder gordijneffect.  
“De ROCKPANEL stroken zijn op maat 
aangeleverd op de bouw, waardoor er 
geen restafval was. De kleur is project
gebonden aangemaakt, wat laat zien hoe  

Brede School De Korenbloem Oirschot zet in 
op duurzaamheid en ‘Frisse Scholen’ Klasse B
De met ROCKWOOL uitgevoerde wanden en daken van de nieuwe Brede School De Korenbloem in Oirschot zorgen 
voor een optimale isolatie. In combinatie met de ROCKFON plafonds voorkomen ze nagalm. De buitengevel van het 
schoolgebouw is esthetisch afgewerkt met duurzame gevelbekleding van ROCKPANEL.

Betere leerprestaties door  
optimaal binnenklimaat
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flexibel het productprogramma van 
ROCKPANEL is", aldus Leistra.

Duurzaam gebouw
Het casco bestaat uit een staalconstructie 
met betonvloeren. Om het gebouw te 
verwarmen en te koelen wordt gebruik
gemaakt van betonkernactivering, die 
afhankelijk van het seizoen, de binnen
temperatuur rond de 20 °C houdt. Via het 
inblazen van warme of koude lucht via 
het warmteterugwinsysteem wordt het 
binnenklimaat verder geoptimaliseerd. 
Stuk voor stuk belangrijke toepassingen 
die het gebouw het predicaat Klasse B 
voor Frisse Scholen geven en waarbij 
extra eisen worden gesteld aan energie
zuinigheid, luchtkwaliteit en thermisch en 
akoestisch comfort. 

Combinatie isolatie en akoestiek
Om te komen tot een optimale thermi
sche isolatie in combinatie met een 
akoestische demping werd gekozen voor 
een dubbellaagse ROCKWOOL isolatie in 

de dakconstructie. “De geperforeerde 
stalen dakconstructie is bewust in het 
zicht gelaten, zodat de ROCKWOOL 
isolatie een thermische en tevens akoe s
tische functie heeft”, zegt Leistra.  
“De ROCKFON plafondbeplating, in 
combinatie met de hoogwaardige 
ROCKWOOL isolatie, zorgt ervoor dat  
de klimaatprestaties en de akoestische 
eisen duurzaam worden gerealiseerd.”

30% betere prestaties
“We hebben bewust gezocht naar hoog
waardig afgewerkte constructiemate

rialen, die de gebruikelijke toepassing 
van afbouwmaterialen overbodig maken. 
Door het toepassen van ROCKWOOL 
isolatie halen wij een Rcwaarde van 5. 
Prestaties die ook tijdens een lange 
levensduur gehandhaafd blijven, zo 
hebben wij ervaren bij andere projecten. 
Al die prestaties zijn onderbouwd en 
liggen verankerd in een zeer doordacht 
ontworpen constructie. Maar wel heel 
eenvoudig en simpel, bijna op z’n boeren
fluitjes”, besluit Sander Leistra.

More than a rock. 
It’s acoustic comfort.
Straatgeluiden, vliegtuigen, ventilatiesystemen, muziek, 
gesprekken, deuren die open en dicht gaan. Soms registreren we 
deze geluiden niet eens bewust, maar ze beïnvloeden ons wel. 
Door de open structuur absorberen ROCKWOOL producten 
geluidsgolven, waardoor een aangenaam leef- en werkcomfort 
ontstaat.

www.rockwool.nl
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ROCKWOOL isolatie
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