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Welkom bij het Centrum voor Gezonde Scholen,
het eerste initiatief in de Benelux dat de verbetering
van het binnenklimaat in scholen centraal stelt.
schoolgebouwen en de diverse beslissingsnemers in het bouwen verbouwproces. Meer dan 1.250 geïnteresseerde bezoekers
namen intussen deel aan één van de 25 regionale
informatiesessies in inspirerende schoolgebouwen in de
Benelux. Zo kunnen we een goede leeromgeving op scholen
verder onder de aandacht brengen.

Elke dag gaan 6,5 miljoen mensen naar een school in
Nederland, België en Luxemburg. In de praktijk blijkt
echter dat het binnenmilieu van de ruim 15.000
schoolgebouwen verre van optimaal is.
Het Centrum voor Gezonde Scholen is een kenniscentrum op
Benelux-niveau dat de verbetering van het binnenklimaat in
scholen tot doel heeft. Kennisopbouw, sensibiliseren en
adviseren van schoolinstellingen, gebruikers en voorschrijvers
staan hierbij centraal. Het Centrum voor Gezonde Scholen voert
continu onderzoek uit en biedt innovatieve en duurzame
oplossingen om van een school een Gezonde School te maken.
Verder treedt het Centrum voor Gezonde Scholen op een
interactieve wijze in dialoog met de gebruikers van

Begin 2011 werd de Gezonde Scholen-studie opgestart om het
binnenklimaat van schoolgebouwen in de Benelux in kaart te
brengen. Gedurende twee jaar werden schoolinstellingen
uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Deze studie
laat schooldirecties en -gebruikers van 1.000 onderwijsinstellingen aan het woord over hun ervaringen met de leer- en
leefkwaliteit in hun schoolgebouwen. In 2013 start het Centrum
voor Gezonde Scholen met de Gezonde Scholen-barometer.
Deze vervolgstudie zal de evolutie van de modernisering in de
Benelux scholen verder opvolgen en belangrijke trends
inventariseren.
De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor
kwaliteitsvolle schoolarchitectuur en een visie op scholen van de
toekomst. Ook architecten en studiebureaus willen inspirerende
en duurzame schoolgebouwen realiseren. Programma's zoals
'Frisse Scholen' in Nederland en 'Scholen van Morgen' in
Vlaanderen zorgden op dit vlak nog voor een extra impuls.
Om u te laten kennismaken met bijzondere schoolprojecten in
het buitenland organiseert het Centrum voor Gezonde Scholen
een 2-daagse studietrip naar Berlijn rond het thema
‘Scholenbouw & Architectuur’. We hopen u te mogen
verwelkomen op deze inspirerende studiereis!

PROGRAMMA - BERLIJN, MEI 2013
DONDERDAG 30 MEI 2013

VRIJDAG 31 MEI 2013

13:00

07:00

Ontbijt en uitchecken

08:00

Vertrek tourbus

Verzamelen check-in balie Düsseldorf Airport

13:30
15:10

Vertrek vlucht naar Berlijn (LH 2736)

08:45

Bezoek Hochschule für Technik und Wirtschaft 2

16:15

Aankomst op Berlijn Tegel Airport

11:30

Bezoek Centraal Station

17:15

Bezoek Staatliche Ballettschule 1

12:00

Bezoek en rondleiding Reichstag

18:45

Paneldebat Conference Center nhow Berlin

12:45

Lunch op dakterras Reichstag

20:15

Diner Fabrics Restaurant nhow Berlin

14:45

Bezoek Havelland Grundschule 3

22:30

Check-in hotel Berlin Berlin

16:30

Check-in Berlijn Tegel Airport

17:40

Vertrek vlucht naar Düsseldorf (LH 2741)

18:50

Aankomst Düsseldorf Airport

Programmatijden zijn indicatief
Programma onder voorbehoud van wijzigingen

1

Balletschool
3

Creatief bouwen
met een klein budget

In het bouwconcept van de Staatliche
Ballettschule und Schule für Artistik werden
renovatie en nieuwbouw naadloos geïntegreerd.

De Havelland Grundschule krijgt aan de

Deze aanpak resulteerde in een hedendaags en

straatzijde een eigen onderscheidend gezicht

duurzaam gebouw. De dynamische architectuur

door zijn robuuste uitstraling en de grote

van deze toonaangevende balletschool

polygonale glaspartijen. De gevel van het
nieuwbouwproject heeft een dubbele functie:

In het ontwerp werd bijzonder veel aandacht

een lokale identiteit creëren in het stadsdeel
Schöneberg en het speel- en sportterrein

doelpubliek en de functionaliteit van de ruimtes.

afschermen tegen de drukke verkeersweg.
De ramen hebben een hoge brandvertragende
werking en de opmerkelijke gevel zorgt voor

Architekten von Gerkan, Marg und Partner

een uitstekende akoestische isolatie.

Augustin und Frank Architekten
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2 Industrieel bedrijfsgebouw wordt

gezonde school

Het voormalige industrieterrein van kabelfabriek Kabelwerk Oberspree en
multinational AEG werd omgevormd tot een campus van de Hochschule für
Technik und Wirtschaft (HTW). De herbestemming van dit industrieel erfgoed
geeft een nieuwe impuls aan het stadsdeel Oberschöneweide en deze
interessante schakel in de industriegeschiedenis van Berlijn. Een gezond
binnenklimaat en het menselijk comfort vormden belangrijke uitgangspunten
voor het bouwproject. De bestaande beschermde elementen combineren met
hedendaagse technieken en materialen vormde een grote uitdaging.

Nalbach + Nalbach Gesellschaft von Architekten

De studiereis 'Scholenbouw & architectuur' wordt ondersteund door de volgende partners:

Caparol is sinds 1969 actief in de Benelux en heeft zich toegelegd op de verkoop van verf en aanverwante
producten in het marktsegment professionele bouwverven. Ook op de markt van gevelbepleistering en
kwaliteit en duurzaamheid.

Desso is leverancier van hoogwaardige tapijttegels, kamerbreed tapijt en sportsystemen en richt zich
voornamelijk op superieur vloerontwerp en Cradle to Cradle®. Het bedrijf – met het hoofdkantoor in
Waalwijk – is actief in meer dan 100 landen, levert al bijna 80 jaar kwaliteit en heeft in die tijd een
uitstekende reputatie opgebouwd als tapijtproducent.

Reynaers Aluminium is een toonaangevende leverancier van aluminium systemen voor ramen,
(schuif)deuren, vliesgevels, vouwsystemen en zonwering. Reynaers ontwikkelt en verkoopt innovatieve en
duurzame oplossingen die de architecturale waarde van gebouwen vergroten en de leef- en werkomgeving
verbeteren. Uitstekende prestaties op gebied van isolatie, akoestiek, ventilatie en duurzaamheid dragen
hieraan bij. Bovendien zijn de exploitatiekosten van aluminium op lange termijn lager.

De ROCKWOOL Group is wereldwijd marktleider in steenwol isolatieproducten en -systemen.
ROCKWOOL B.V. is onderdeel van de ROCKWOOL Group en staat bekend als leverancier van innovatieve,
ROCKFON is fabrikant van zachtminerale plafond- en wandoplossingen op basis van steenwol die
bijdragen aan een gezond binnenklimaat.

Zumtobel is een internationale aanbieder van lichtoplossingen voor verschillende toepassingsdomeinen
en ontwikkelt innovatieve verlichtingssystemen en -concepten die aan ergonomische, economische en
ecologische noden voldoen. De lichtconcepten staan voor een perfecte combinatie van optimale
lichtkwaliteit, technologische innovatiekracht en design.

www.gezondescholen.eu

Gezonde Scholen is een initiatief van Partners In Marketing

