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Samen gebouwd
De frisse Pieter Wijtenschool



De Pieter Wijtenschool is een voorbeeldproject voor een frisse school. Het 

project dat is geïniteerd door het Astma Fonds, GGD Hart voor Brabant,  

Provincie Noord-Brabant, Gemeente Waalwijk en schoolbestuur Leerrijk!. Het doel 

van het project is het binnenmilieu van de school verbeteren en het energieverbruik  

terugdringen. Een duurzame school realiseren.

De kinderen en de medewerkers krijgen niet alleen een opgeknapte school terug, 

maar ook een die het leren en werken plezieriger maakt. Fris, licht en duurzaam.

Het project is mede mogelijk gemaakt door de bedrijven die de renovatie hebben 

begeleid en uitgevoerd. Met dit boek informeren zij u graag wat elk bedrijf aan de 

Pieter Wijtenschool heeft gedaan. De gegevens van de bedrijven vindt u ook terug 

zodat u gericht informatie kunt inwinnen.

Dit boek is tevens kosteloos te downloaden op www.samengebouwd.nl
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Voor onze kinderen
De Pieter Wijtenschool in Waalwijk is door het Astma Fonds geadopteerd als  

voorbeeld Frisse school.

Uit metingen van GGD Hart voor Brabant bleek dat deze basisschool tijdens de 

schooltijden een zeer hoog CO2 percentage had. Reden voor het Astma Fonds 

en de GGD om de handen ineen te slaan om deze school fris te maken. De  

Provincie Noord Brabant heeft de Pieter Wijtenschool opgenomen in hun frisse 

scholen programma en programma Leren voor Duurzaamheid. Namens het  

Astma Fonds heb ik met GGD, Provincie, Gemeente en Leerrijk! het project in 

de steigers gezet. Het Astma Fonds heeft samen met Minos & Twisk bedrijven  

benaderd en het project met behulp van sponsoring kunnen realiseren.

Met trots meld ik dat het Astma Fonds en recens, een organisatie die  

duurzaamheid en gezondheid te bevordert, dit boek hebben uitgebracht.  Er zijn  

bedrijven opgenomen die er mede voor gezorgd hebben dat dit project gerealiseerd 

is. Ik ben hen, namens de kinderen, ouders, leerkrachten en alle anderen die de  

Pieter Wijtenschool een warm hart toedragen, erkentelijk voor hun bijdrage.

 

Astma Fonds Rayon Brabant

Voor meer informatie kijkt u op www.astmafonds.nl
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Een frisse school!

Enkele jaren geleden werden wij benaderd door het Astma Fonds en  

GGD Hart voor Brabant of we een frisse school wilden worden. Na een prettig  

gesprek zeiden we daarop volmondig; ”Ja! …maar dan ook fris in de ruimste zin 

van het woord.”  En zo kwam het dat we verstand kregen van CO2 – gehalte en 

fijnstof in de klaslokalen. Maar alleen het optimaliseren van het binnenklimaat, 

wat wetenschappelijk bewezen bij kan dragen aan betere leerprestaties, is niet 

voldoende. We wilden onderwijskundig ook een frisse school zijn, door duurzaam 

onderwijs te realiseren dat kinderen voorbereidt op de toekomst. Fris/duurzaam 

vinden wij: kinderen vanuit een veilige omgeving betekenisvol onderwijs aan-

bieden waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende manieren waarop 

kinderen leren en waarbij we nieuwe wetenschappelijke inzichten omzetten in 

handelen. Dit alles vanuit ons motto: Ontmoet, ontdek, ontwikkel en beleef je 

eigen wereld. 

Dank aan iedereen die ons de afgelopen periode heeft geholpen te bereiken waar 

we nu staan!

 

Directeur Pieter Wijtenschool

 

fris bn, bw; -ser, -t 1. zonder een spoor van verval of bederf; (van kleuren) helder 

2. jong, nieuw: met ~se moed 3. zuiver en opwekkend; aangenaam koel: in de ~se 

lucht 4. kouder dan men zou verwachten Bron Van Dale
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Weg is weg
Het stofzuigsysteem van Electrolux dat door Beam centrale stofzuigsystemen 

is geplaatst maakt de Pieter Wijtenschool stofvrij. Het opgezogen fijnstof en de 

geurtjes worden naar buiten geblazen. De grotere deeltjes worden opgevangen 

in een antibacteriële container in plaats van weer terug de ruimte in geblazen 

zoals bij gewone stofzuigers gebeurt. Electrolux is de eerste producent met een  

antibacteriële container, waardoor onhygiënische en dure stofzakken overbodig 

zijn.

Door zeer eenvoudig de slang in de vacuümaansluiting te steken kan men  

beginnen met stofzuigen. Omdat de motorunit buiten het leefgedeelte van 

het pand wordt geplaatst, hoort u alleen de lucht die door de zuigmond wordt 

aangezogen. Iedereen kan dit systeem bedienen.

“Het schoolgebouw wordt uitermate geschikt voor mensen met astma en  

allergieën. Een Electrolux centraal stofzuigsysteem kan eenvoudig geïnstalleerd 

worden in zowel nieuwbouw als bestaande panden” aldus Joost Krijnen, directeur.

Beam centraal stofzuigsystemen is sinds 1992 importeur en distributeur van 

Electrolux centrale stofzuigsystemen in de Benelux. Electrolux is wereldleider in  

het ontwikkelen en produceren van stofzuigers, zowel voor particuliere  

consumenten als professionals en afgestemd op de wensen van de klant.

Voor meer informatie kijkt u op www.stofzuigers.com

Beam
De Scheper 254 
5688 HP  Oirschot

tel  088 2000 200
fax 088 2000 210
email  info@stofzuigers.com
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Gemak in onderhoud
BeterVloeren is een bedrijf dat zowel op de particuliere markt als in de zakelijke 

markt zijn plaats heeft veroverd op het gebied van grind-, giet- en troffelvloeren.

Met een ruime ervaring van circa 21 jaar bewijst het bedrijf zowel in Nederland 

als in België, Frankrijk en Duitsland  zijn kwaliteit en applicatie van de producten, 

een gedegen bedrijf dat service hoog in het vaandel heeft staan.

De toepassingen van deze producten zijn zowel in autoshowrooms als  

woonhuizen, als in verzorgingstehuizen en scholen te vinden. In de  

Pieter Wijtenschool heeft BeterVloeren in de gangen een grindvloer, in de aula 

een troffelvloer en in de toiletten hygiënische gietvloeren gelegd.

“De makkelijk te onderhouden vloeren dragen bij aan het op orde houden van de 

kwaliteit van het binnen milieu” meldt Francois Wagener, directeur.

BeterVloeren is uw partner voor de buitengewoon natuurlijke vloer in elk gebouw 

van klein tot groot. De grote diversiteit aan soorten vloeren en de verschillende 

vloeren bieden u volop keuze. 

BeterVloeren
Eekhool 21
5081 RP  Hilvarenbeek

tel  013 571 4530
fax 013 504 4960
email info@betervloeren.nl

Voor meer informatie kijkt u op www.betervloeren.nl
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‘t Moet goed zijn
Bouwbedrijf Kleijngeld heeft bij de renovatie van de Pieter Wijtenschool als  

bouwkundig aannemer opgetreden en de verantwoordelijkheid op zich genomen 

om de uitvoering tussen alle uitvoerenden te coördineren.

De werkzaamheden zijn begonnen met het zorgvuldig strippen, slopen en het  

gescheiden verwerken en afvoeren van afvalstromen. De bouwkundige  

werkzaamheden van Bouwbedrijf Kleijngeld dragen bij aan het terugdringen van  

energieverbruik door het adequaat tochtdicht maken en het inpandig aan- 

brengen van de juiste isolatie onder de vloer als ook tussen de lokalen. 

Om de school ‘fris’ te maken zijn de nevenruimten zoals directieruimte en toi-

letruimten door ons gerenoveerd; zo voldoen ze weer. Bouwbedrijf Kleijngeld 

was verantwoordelijk voor werkzaamheden om anderen in staat te stellen hun  

bijdrage te leveren. Denk daarbij aan vloeren voorbewerken, hak en frees- 

werkzaamheden en het schilderwerk. “Al met al hebben we zorg gedragen dat er 

voor kinderen en medewerkers van de school qua kleur en leefcomfort een fris 

klimaat is geschapen” aldus Piet de Graauw, uitvoerder.

Bouwbedrijf Kleijngeld bouwt, onderhoudt en ontwikkelt projecten voor  

bedrijven, scholen, zorginstellingen, overheden en particulieren. Dit doen we  

vanuit onze missie duurzaam te ondernemen in de bouw.

Voor meer informatie kijkt u op www.kleijngeld.nl

Bouwbedrijf Kleijngeld
Energieweg 8E
5145 NW  Waalwijk

tel  0416 567 900
fax 0416 567 909
email  info-bkw@kleijngeld.nl
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Frisse lucht
Meer dan 80% van alle scholen kampt met een slecht binnenklimaat. De gevolgen 

hiervan zijn onder andere verminderde concentratie, vermoeidheid, hoofdpijn en 

tranende ogen;  niet alleen bij leerlingen, maar ook bij leerkrachten. De oorzaak ligt 

in het steeds beter isoleren en kierdicht maken van schoolgebouwen, iets wat in de  

afgelopen decennia veelvuldig is gebeurd. Er is geen simpele oplossing. Om  

voldoende verse lucht in een klaslokaal in te brengen liggen nieuwe  

problemen zoals geluid- en tochtklachten op de loer. Ook zal de energierekening 

sterk toe kunnen nemen. ClimaRad heeft hiervoor een bijzonder adequaat product  

ontwikkeld.

De ClimaRad toestellen zoals deze in de Pieter Wijtenschool zijn  

aangebracht, worden al in meer dan 150 scholen met succes toegepast.  

Pieter Simons van ClimaRad: “Wij zijn er bijzonder blij mee dat de begeleidende 

commissie voor de Pieter Wijtenschool na uitvoerig marktonderzoek heeft 

gekozen voor ClimaRad’s in dit demonstratieproject”.

ClimaRad is producent van een uniek ventilatiesysteem. Hierbij wordt lucht 

toe- en afgevoerd via een compacte warmtewisselaar. Toe- en afvoer vindt 

rechtstreeks door de gevel plaats, zodat geen lastige luchtkanalen hoeven  

te worden aangelegd. De benodigde luchthoeveelheid wordt automatisch  

geregeld via CO2 sensoren.

Voor meer informatie kijkt u op www.climarad.com 

ClimaRad b.v.
Willem Vleertmanstraat 25
7575 EC  Oldenzaal

tel  0541 358 130
fax 0541 358 139
email  info@climarad.com
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Top gemaakt
De renovatie van de Pieter Wijtenschool in Waalwijk komt op het juiste moment 

voor DakBalans. De transitie van duurzame daken in de praktijk. Het project 

frisse scholen biedt de ultieme kans om juist op dit gebied ons beste beentje 

voor te zetten. Bij de gedachte om het dak van de school te renoveren staat  

waterdichtheid natuurlijk voorop, maar de vraag was ook om de luchtkwaliteit 

zowel binnen als buiten de school te verbeteren, zodat we een beter leefklimaat 

creëren voor de kinderen en medewerkers. 

Door de technologische ontwikkelingen van groene daken is er een  

innovatief product namelijk ICOMOSS. Deze mat wordt verkleefd op de dak- 

bedekking, in de mat zijn zaadjes van mossen aanwezig welke gaan ontkiemen. 

Dit geeft straks in elk jaargetijde een wisselende groene kleur en is ook nog eens  

energiebesparend, CO2 en fijnstof bindend.

Koos van Dommelen, directeur: “Een groen dak is goed voor de kinderen, de 

medewerkers en het milieu. De Pieter Wijtenschool doet met een groen dak ook 

wat voor de omgeving.”

Voor elk project bij ons geldt dat de balans tussen ecologische oplossingen en 

complete daksystemen zo optimaal mogelijk moet zijn.

DakBalans Nederland
Sprendlingenpark 1
5661 JT  Oisterwijk

tel  013 522 0886
fax 013 522 0769
email info@dakbalans.nl

Voor meer informatie kijkt u op www.dakbalans.nl
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Voor toekomstige generaties
Het tegeltapijt in de Pieter Wijtenschool is een hele bijzondere vloerbedekking. 

Het zorgt er niet alleen voor dat het veel rustiger is in de klas maar ook dat de 

lucht een stuk schoner is. We noemen het AirMaster® en doordat het bijna alle  

fijnstof vasthoudt helpt het om van de Pieter Wijtenschool een echte frisse school 

te maken.

Kinderen en medewerkers brengen dagelijks vele uren door in de klas en dan is 

het belangrijk dat het binnenklimaat optimaal is. Je voelt je dan niet alleen beter 

maar je gaat zelfs beter presteren en ook voor de docenten is het een plezier om 

les te geven.

Karel Wickering, account manager bij DESSO: “Ik ben bijzonder verheugd en trots 

dat ik met DESSO AirMaster® een bijdrage heb kunnen leveren aan jullie nieuwe 

school en hoop dat jullie er veel plezier van zullen hebben.”

DESSO is een Cradle to Cradle tapijtfabrikant die een positieve bijdrage wil leveren 

aan mens en milieu. Wij maken producten die geen afval opleveren na gebruik en 

veilig hergebruikt kunnen worden.

DESSO
Taxandriaweg 15
5142 PA  Waalwijk

tel  0416 342 005
fax 0416 684 262
email service-nl@desso.com

Voor meer informatie kijkt u op www.desso.com
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Voor blijvende kwaliteit
Dyade is door Leerrijk! aangesteld voor het planmatig onderhoudsbeheer van 

hun scholenbestand en adviseur voor specifieke vraagstukken. In dit kader is  

Dyade Vastgoed betrokken bij de renovatie van de Pieter Wijtenschool. Onze bouw- 

kundige adviseurs begeleiden het planmatig onderhoudsbeheer na oplevering 

als ‘frisse school’. Hierbij valt op hoofdlijnen te denken aan het opstellen van  

onderhoudsplannen (Mops) en de daadwerkelijke begeleiding in de uitvoering 

ervan.

Functionele aanpassingen, zoals verbetering binnenmilieu worden door ons  

opgepakt en gekoppeld aan de uitvoering van toekomstige onderhoudsplannen.

Marco van den Beemt, bouwkundig adviseur: “Wij voorzien, met kennis op onder-

wijsgebied, het bestuur van Leerrijk! in diverse specifieke vraagstukken zoals ook 

de verbetering van leef- en binnenklimaat van schoolgebouwen, waaronder de  

Pieter Wijtenschool.”

Dyade Vastgoed heeft op het gebied van huisvesting een aantal gespecialiseerde  

adviseurs in dienst. Wij kunnen u van dienst zijn met beleidsadvisering,  

procesmanagement, planontwikkeling en projectmanagement. Ons keyword: 

Ontzorgen!

Dyade
Marslaan 1
4624 CT  Bergen op Zoom

tel  0164 237 557
fax 0164 241 434
email directie.zuid@dyade.nl

Voor meer informatie kijkt u op www.dyade.nl
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Strak verzorgd lijnenspel
Bij Fivomont Interieurafwerking werken ervaren vakmensen die weten hoe ze op 

een prettige en accurate manier en uiteraard volgens afspraak moeten werken. 

De uitvoering valt en staat immers met de kwaliteit van de medewerkers.

Een gegarandeerde correcte uitvoering binnen de beschikbare tijd is belangrijk.  

Fivomont Interieurafwerking heeft in de loop van haar bestaan (sinds 1990)  

bewezen een betrouwbare en deskundige partner te zijn, die de gevraagde  

garantie daadwerkelijk kan bieden. In dit project hebben we plafonds en pantry’s 

geleverd en vakkundig geïnstalleerd. Ze zijn functioneel en door hun kwaliteit 

een waardevolle aanvulling.

Marcel Vos, directeur: “Een interieur dat past bij het gebouw en een kwalitatief  

hoog en duurzaam afwerkingniveau heeft, draagt bij aan een optimaal  

eindresultaat. Wij hebben het interieur in dit voorbeeldproject mogen leveren en 

dragen zo bij aan een frisse duurzame school.”

Fivomont Interieurafwerking is een begrip binnen de interieurbranche. Er zijn 

weinig beperkingen binnen onze organisatie. Fivomont Interieurafwerking biedt 

de juiste oplossing en onderscheidt zich door perfectie, stijl en vormgeving.

Fivomont
Schutweg 13
5145 NP  Waalwijk

tel  0416 567 233
fax 0416 567 235
email info@fivomont.nl

Voor meer informatie kijkt u op www.fivomont.nl
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Naadloos gelegd
G & S Project mag zich rekenen tot de ‘top drie’ van vloerenleveranciers. Met een 

team van goed opgeleide medewerkers met hart voor de zaak, is geen klus te 

klein of te groot. En dat geldt ook als het gaat om de volledige (her-)inrichting van 

uw project: van meubelen tot en met raamdecoraties.

In de Pieter Wijtenschool zorgt G & S project voor het leggen van het Cradle 

to Cradle tapijt en de linoleum vloeren. Deze vloerbedekking draagt, mits 

goed gelegd, bij aan een goed te onderhouden binnenmilieu. Het credo van  

G & S project is: ‘probeer goed te zijn in plaats van minder slecht!’

William Snoeren, directeur: “G & S Project staat voor een nieuwe kijk op duurzaam 

ontwerpen én produceren. Verantwoord voor de toekomst; daar staan G&S project 

en zijn toeleveranciers voor. Een aanpak die we in dit project herkennen.”

G & S project kan elke vloerbedekking leveren. Maar belangrijk is dat u bij uw keuze 

de functionaliteit niet uit het oog verliest. Moet uw vloerbedekking duurzaam zijn 

of vooral mooi? Wordt de vloer straks zwaar belast, of juist helemaal niet? Wij 

onderzoeken uw prioriteiten en vergemakkelijken zo uw verantwoorde keuze.

G & S project
Mascagnistraat 9
5049 BA  Tilburg

tel  013 455 4921
fax 013 455 2646
email info@gnsproject.nl

Voor meer informatie kijkt u op www.gnsproject.nl
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Fris dak
Icopal investeert veel in de ontwikkeling van dakproducten die een positieve  

bijdrage leveren aan het terugdringen van de milieu- en klimaat problematiek. 

Wij ondervinden dat de vraag vanuit de maatschappij naar dergelijke duurzame 

producten nog elke dag groeit. 

De Pieter Wijtenschool is op zoek naar een dak dat een bijdrage 

kan leveren aan een betere luchtkwaliteit in en rondom de school. 

De ideale oplossing hiervoor is een dak bekleed met ICOMOSS.  

ICOMOSS is een groen dak systeem op basis van mossen. Mossen vormen de 

ideale vegetatie voor groene daken omdat ze uitermate sterk en duurzaam zijn. 

Ze zuiveren de lucht, beperken de piekbelasting van de hemelwaterafvoer en  

vangen fijn stof af.

Bas van Roermund, Sales Manager Nederland: “Icopal verwacht dat het ICOMOSS 

dak een goede bijdrage levert aan het doel van de Pieter Wijtenschool om weer 

een frisse en gezonde school te worden!”

Icopal is Europa’s toonaangevende producent van producten voor de  

bescherming en afdichting van bouwconstructies, met name dakbedekking en 

waterdichte membranen.

Voor meer informatie kijkt u op www.icopal.nl

Icopal
Hoendiep 316
9744 TC  Groningen

tel  050 551 6333
fax 050 551 6223
email  info@icopal.nl
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Meten is weten
EMRA heeft als installatie en bouwfysisch adviseur haar bijdrage geleverd aan de 

verbouwing van de Pieter Wijtenschool. Zo hebben wij een aantal nulmetingen  

uitgevoerd welke als onderleggers fungeerden voor het  advies en ontwerp,  

waarbij het binnenklimaat centraal stond. Er is gezocht naar een ventilatie- 

systeem dat het binnenklimaat optimaliseert en makkelijk in gebruik is.

Niet alleen het ventilatiesysteem maar ook de bouwfysische eigenschappen van 

het gebouw zijn  van invloed op het binnenklimaat. De isolatie en luchtdichtheid 

van de uitwendige scheidingsconstructie zijn daarbij geïnspecteerd en gemeten 

met behulp van endoscopie, thermografie en een Blower Door test. Aan de hand 

van deze inspecties kon makkelijk worden bepaald waar verbetering nodig was.

Erik Giesen: “Door een proeflokaal in te richten zijn de afwijkingen vooraf  

vastgesteld en is het ontwerp en de realisatie bijgesteld. Zo wordt een nog beter 

resultaat mogelijk.”

EMRA is hét bureau voor bouwfysische en technische inspecties en adviezen. 

Als onafhankelijk adviesbureau is EMRA breed actief voor uiteenlopende  

technische vraagstukken binnen diverse vakdisciplines in onder andere woning-  

en utiliteitsbouw alsmede industrie.

Ingenieursbureau EMRA
Zeppelinstraat 7
7903 BR  Hoogeveen

tel  0528 857 000
fax 0528 857 001
email post@emra.nl

Voor meer informatie kijkt u op www.emra.nl
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Duurzaam zicht
De Pieter Wijtenschool wordt door LedNed voorzien van de FlexiLightPanel’s  

welke worden geplaatst op basis van een maatwerk lichtplan. Door het energie-

zuinige karakter en de duurzaamheid van de Led-panelen draagt de school bij 

aan een duurzamere samenleving, zonder in te leveren op de kwaliteit van de 

verlichting.

De FlexiLightPanel is een modulair Led-paneel wat een geheel vormt met het  

systeemplafond. De KEMA en CE gecertificeerde panelen zijn geheel op maat  

samen te stelletn op basis van het aantal Leds en de kleur van het licht. Er kan 

zich op de verlichting geen stof afzetten, waardoor het positief bijdraagt aan het 

binnenmilieu. LedNed oplossingen worden, afhankelijk van het aantal branduren, 

gemiddeld tussen de 9 en 24 maanden terugverdiend.

John Verhagen: “LedNed levert meer dan alleen licht, namelijk zicht. Je moet zien 

waar je mee bezig bent en daar leveren wij een duurzame oplossing voor.”

LedNed is een innoverend, jong en dynamisch bedrijf dat zich sinds 2004  

vanuit Helmond bezighoudt met de ontwikkeling, productie en distributie van  

kwalitatief hoogstaande gepatenteerde Led licht oplossingen. LedNed staat met 

de Ledlijn in de MKB top 100 innovatie!

LedNed
Zuiddijk 9
5705 CS  Helmond

tel  0492 751 333
fax 0492 751 335
email info@ledned.nl

Voor meer informatie kijkt u op www.ledned.nl
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De juiste start
M30architecten is benaderd door het Astma Fonds om een bijdrage  

te leveren aan het Frisse School-project Pieter Wijtenschool in Waalwijk.  

Aanvankelijk ging het om bouwkundige ondersteuning, maar gaandeweg werd 

het project complexer, omdat mede onder invloed van de Provincie Noord-Brabant  

duurzaamheid, vergroening en het verbeteren van het binnenklimaat in  

bredere zin belangrijker werden. Het ging niet meer alleen over luchtkwaliteit,  

maar ook licht, akoestiek, beperking van energiegebruik, een groen dak,  

inrichting van de buitenruimte etc. gingen een hoofdrol spelen.

M30architecten heeft bijgedragen in het samenstellen van het programma van 

eisen, ontwerp en bouwkundige uitwerking. Verder is de duurzaamheid voor en na  

realisatie vergeleken door middel van het toetsinstrument GPR Gebouw.

René van den Hout: “Een interessant project door de vele aspecten die in een 

bestaand gebouw gerealiseerd dienden te worden.”

M30architecten is een allround architectenbureau met ruime ervaring in de  

particuliere sector, seriematige woningbouw, CPO-projecten, huisvesting 

voor verstandelijk beperkten, bedrijfshuisvesting, horeca, onderwijs, sport en  

bijzondere projecten als een museum, een uitvaartcentrum en een casino.

M30architechten
Moergestelseweg 30c
5062 JW  Oisterwijk

tel  013 528 3933
fax 013 528 4768
email info@m30architecten.nl

Voor meer informatie kijkt u op www.m30architecten.nl
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Gezien worden
Een frisse school start met frisse communicatie. mac heeft de communicatie- 

kanalen ontwikkeld waar de bedrijven die de Pieter Wijtenschool samen 

renoveren zich presenteren. We hebben het boek dat u nu leest samen met enkele  

belangrijke partners ontwikkeld. Er is gekeken naar een duurzame papiersoort, 

druk- en bindwijze om het boek een afspiegeling te laten zijn van het prachtige 

voorbeeld project.

Speciaal voor de Pieter Wijtenschool heeft mac haar splinternieuwe interactieve  

narrowcasting systeem ‘Aurora Touch’ speciaal uitgerust met een klimaatkanaal. 

Op dit kanaal wordt klimaat informatie van de lokalen in de school getoond en 

worden de deelnemende bedrijven binnen school gepresenteerd.

Martijn Snels, Creative Director: “Het is belangrijk om je als organisatie te  

presenteren op duurzame en innovatieve wijzes. Op die manier spring je eruit en 

draag je bij aan de toekomst.” 

mac is een jonge onderneming gespecialiseerd in gedrukte, nieuwe en sociale  

media oplossingen. Met een gedreven team jonge talenten trotseren wij de 

markt en laten wij uw doelgroep kennis maken met uw producten en diensten op  

nieuwe en innovatieve communicatiekanalen.

mac
Helvoirtseweg 181-A
5263 EC  Vught

tel  073 657 6145
fax 084 736 7331
email info@wearemac.nl

Voor meer informatie kijkt u op www.wearemac.nl
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Lekker comfortabel
Muller-Van Engelen is benaderd door het Astma Fonds en de GGD om als  

“bouwteam partner” de Pieter Wijtenschool te renoveren. Met onze kennis en 

ervaring voor de werktuigbouwkundige installaties binnen scholen wordt de  

Pieter Wijtenschool gerenoveerd in een frisse en duurzame school. De  

uitgangspunten die zijn gekozen gaan niet alleen over het voldoende ventileren 

en het beperken van energiegebruik. Bij de renovatie is ook gedacht aan het 

beperken van schoonmaakkosten en vuilophoping, maar ook het gebruik van 

duurzame materialen voor afdichtingen e.d. Voor het ventilatiesysteem zijn  

ClimaRad convectoren geplaatst. Met de ClimaRad convectoren wordt  

individueel, per ruimte, op CO2-gehalte, het ventilatiesysteem geregeld en wordt 

er voorzien in “zomer nacht” ventilatie. Uit onderzoek is gebleken dat deze  

verbeteringen in scholen de leerprestaties van de kinderen verbetert. 

Ed den Brok: ”Voor u als ouder zouden deze prettige omstandigheden de 

schoolkeuze voor uw kind positief kunnen beïnvloeden. Muller-Van Engelen  

denkt en werkt mee aan een betere en frisse toekomst.”

Muller-Van Engelen Installaties maakt samen met Van den Broek Systemen  

(Elektrotechniek, Beveiliging en Telecom) deel uit van Van den Broek Groep.  

Hiermee kunnen wij u op alle gebieden als totaal installateur van dienst zijn.

Muller - van Engelen Installaties
Batavenweg 11
5349 BC  Oss

tel  0412 638 585
fax 0412 641 385
email info@muller-vanengelen.nl

Voor meer informatie kijkt u op www.muller-vanengelen.nl
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Volgens plan
Minos & Twisk voert het projectmanagement voor het tot stand brengen van deze 

voorbeeld Frisse school, de Pieter Wijtenschool in Waalwijk. 

Samen met Astma Fonds, GGD Hart voor Brabant, Provincie Noord-Brabant,  

Gemeente Waalwijk en Leerrijk! heeft Minos & Twisk het programma van eisen 

opgesteld om door middel van renovatie tot deze duurzame frisse school te  

komen. In overleg met het Astma Fonds zijn bedrijven geselecteerd 

die het project sponsoren. Na voor de Gemeente Waalwijk de opdracht- 

verlening voor de uitvoering te hebben voorbereid, zijn de gecontracteerde  

partijen aan de slag gegaan. Minos & Twisk heeft de bouw van dit voorbeeldpro-

ject tot en met de oplevering begeleid.

Vincent Snels, directeur: “Een geslaagde uitdaging om via ketensamenwerking 

een fris en duurzaam resultaat neer te zetten. Dit vraagt om een vervolg.”

Minos & Twisk is in 1994 opgericht en een bureau dat projectmanagement en  

advies verzorgt op gebiedsontwikkeling, woningbouw en multifunctionele  

gebouwen/onderwijsgebouwen. Specialismen waarin we ons hebben ontwikkeld  

zijn duurzaam bouwen en beheer en exploitatie van multifunctionele gebouwen.

Voor meer informatie kijkt u op www.minostwisk.nl

Minos & Twisk
Helvoirtseweg 181-A
5263 EC  Vught

tel  073 657 6617
fax 073 656 6618
email  info@minostwisk.nl
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Open duurzaam gezond
recens is een organisatie die de inzet door bedrijven zelf voor openheid, duurzaam-

heid en gezondheid bevordert. Dit doen we onder meer door het belang daarvan 

bij bedrijven onder de aandacht te brengen. 

Met geïnteresseerde bedrijven gaan we na op welke manier zij vorm en inhoud 

kunnen geven aan openheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij doen dat vanuit 

de filosofie dat wanneer dat succesvol is het betreffende bedrijf de lat zelf hoger 

zal leggen.

Aan de andere zijde werken we samen met not for profit organisaties. Zij  

vertegenwoordigen gebruikers en consumenten. Zij waarderen de inzet van de 

bedrijven voor meer duurzame en gezonde producten en diensten. Wanneer  

bedrijven hun producten en diensten duurzamer en gezonder maken dragen zij 

bij aan de doelstelling van de not for profit organisaties. 

recens ontmoet bedrijven die verandering willen brengen en doorvoeren.  

recens is een platform voor organisaties om elkaar te ontmoeten, moge- 

lijkheden voor samenwerking te verkennen en door samenwerking andere  

nieuwe duurzame en/of gezonde producten en diensten te realiseren.

Voor meer informatie kijkt u op www.recens.org

open duurzaam gezond
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Duurzaam maatwerk
Voor ons is de Pieter Wijtenschool een bijzonder project. De kinderen zijn de 

toekomst van onze maatschappij en daarom is het van groot belang dat de  

kinderen met veel plezier naar school kunnen gaan. Het is onze  

verantwoordelijkheid om duurzaam en verantwoord om te gaan met de  

materialen die worden gebruikt en dit duidelijk te maken aan de kinderen,  

zodat ze ons voorbeeld kunnen opvolgen. Hoogwaardige, duurzame en  

onderhoudsarme FSC producten dragen hun steentje hieraan bij.

Soms lijkt dit in eerste instantie finacieel minder aantrekkelijk, maar als je over 

een langere periode van 40 jaar kijkt levert het wel zijn geld op. Minder onder-

houd, langere levensduur en onderhoudsarm zijn dan ook de sleutelwoorden.

Jan van Beek, Technisch Adviseur: “Door de oude stalen ramen en deuren te  

vervangen door nieuwe FSC houten  ramen en deuren wordt weer een frisse en 

 moderne uitstraling aan deze school gegeven.”

TimmerSelekt Doornenbal is een vooruitstrevende organisatie bij wie  

duurzaamheid, innovatie en het ontzorgen van de opdrachtgever voorop staat. 

Met deze visie is TimmerSelekt Doornenbal in de loop der jaren uitgegroeid tot de 

top van Nederlandse timmerindustrie.

Voor meer informatie kijkt u op www.doornenbal.com

TimmerSelekt Doornenbal
Bobinestraat 5
3903 KV  Veenendaal

tel  0318 522 603
fax 0318 522 477
email  info@doornenbal.com
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Legt de verbinding
Deze frisse school houdt meer in dan dat de lucht ‘fris’ is. Bij de school wordt 

een combinatie van duurzaamheid, energiezuinigheid en minimalisatie van  

exploitatiekosten gerealiseerd. 

Van Heeswijk Elektrotechniek is een partner in dit bouwproces en de specialist  

op het gebied van toepassingen in de elektrotechniek; slimmer met energie 

omgaan is hierbij het sleutelwoord. Wij brengen de Led-verlichting aan, deze 

techniek geeft minder warmte af en verbruikt minder energie met een perfecte  

lichtopbrengst. Wij zorgen ervoor dat de mensen binnen en buiten de school 

met elkaar kunnen communiceren via de ICT. Ook zorgen we ervoor dat de in het  

gebouw aanwezige appartauur met elkaar communiceert, waardoor bijvoorbeeld 

de ventilatie vraaggestuurd functioneert. Wij leggen deze verbindingen aan. 

Ton Smeets van Van Heeswijk: “Het is een uitdaging om met veel partners samen 

een voorbeeldproject te realiseren, waarbij juist het gebruik erna centraal staat.”

Van Heeswijk Elektrotechniek is onderdeel van Facilicom. Het doel van Facilicom 

is om exploitatiekosten van een object in kaart te brengen en te minimaliseren 

met behoud van kwaliteit. Daar spelen de gebouwinstallaties ook een grote rol in, 

dus effectief met verwarming, ventilatie, koeling en verlichting omgaan. 

Van Heeswijk
Van Leeuwenhoekweg 1
5480 AG  Schijndel

tel  073 549 3691
fax 073 549 3040
email et@van-heeswijk.nl

Voor meer informatie kijkt u op www.van-heeswijk.nl
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Schone binnenkomer
Zeno-Protect sponsort de entrees van de Pieter Wijtenschool met Protect Super 

Schoonloop-Zones. 

Pieter de Jong, directeur: “We hebben juist voor Protect Super gekozen omdat het 

een stijlvol product is dat kosten bespaart en een bijdrage levert aan de verbete- 

ring van het binnenklimaat. Onderzoeken tonen aan dat veel stofdeeltjes in de 

lucht, leiden tot klachten betreffende irritaties van slijmvliezen en ogen, hoofd-

pijn, vermoeidheid enz., resulterend in concentratiestoornissen en verminderde 

prestaties. Noors onderzoek in scholen toont aan dat Protect Super fijnstof het 

beste vasthoudt in vergelijking met andere geteste Schoonloop-Zones. 

Protect Super is zeer effectief en vangt meer dan 80% van het inloopvuil en -vocht 

op. Hierdoor bespaart de Pieter Wijtenschool meer dan 65% op schoonmaak-

kosten. Deze Schoonloop-Zone is effectief, slijtvast, kleurecht en intensief te 

reinigen. Zowel medewerkers als kinderen zullen er langdurig veel plezier aan 

beleven.”

Zeno-Protect is opgericht in 1997 en gespecialiseerd in de fabricage,  

advisering en levering van Protect Schoonloop-Zones aan bedrijven en instellingen.  

Zeno-Protect kent de producten  Protect Super, Protect Solution, Protect Sprint en 

Protect Star (vinyl) en is bij iedere woning- of projectinrichter verkrijgbaar.

Voor meer informatie kijkt u op www.zeno-protect.nl

Zeno-Protect
Postbus 101
1520 AC  Wormerveer

tel  075 640 2116
fax 075 621 3786
email  info@zeno-protect.com
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Ook buiten de bouw is de ketensamenwerking 

doorgetrokken in de communicatie. Onder leiding 

van het Vughtse communicatiebureau mac zijn 

er vier toonaangevende partners benaderd voor 

de realisatie van deze prachtige case study. 

In de voorbereidende fase is er nauw contact  

geweest tussen de verschillende partners 

voor de realisatie van dit boek. In overleg met  

John Fontein van BührmannUbbens Paperdesk 

zijn het duurzame FSC-gecertificeerde opdik-

kende papier Go Matt 1.3 voor het binnen-

werk en het dubbelgestreken sulfaatkarton  

Matterhorn gekozen als papier voor de omslag 

van dit boek. Omdat ook de levensduur kan uit-

maken of een product duurzaam is, heeft Patrick  

Bakermans van Binderij Hexspoor geadviseerd het 

boek te laten inbinden met de bindwijze Genaaid 

Otabind. Deze bindwijze zorgt ervoor dat de rug van 

het boek niet scheurt. Dit draagt direct bij aan de  

levensduur van het boek. Om duurzaamheid en 

kwaliteit hand in hand te laten gaan met het 

drukwerk proces is er samen met Robbert Bosch 

van Koninklijk Drukkerij Callenbach gekeken 

naar efficiëntere en schonere mogelijkheden.

Gedurende de concept- en ontwerpfase heeft  

Roel van Koppenhagen van No Point fotostudio  

een belangrijke bijdrage geleverd in het  

verbeelden van dit project.

Op de volgende pagina treft u de contactgegevens 

van dit vijftal bedrijven aan.
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No Point fotostudio
Sint Jansstraat 1
5261ST  Vught

mac
Helvoirtseweg 181-A
5263EC  Vught

Binderij Hexspoor
Ladonkseweg 7
5281RN  Boxtel

BührmannUbbens Paperdesk
Pollaan 1
7202BV Zutphen

Callenbach Concept Center
Gildenstraat 11-B
3861RG  Nijkerk

tel  073 656 6702
email  info@nopoint.nl
web www.nopoint.nl

tel  073 657 6145
email  info@wearemac.nl
web www.wearemac.nl

tel  0411 657 157
email  binderij@hexspoor.nl
web www.hexspoor.nl

tel  0575 598 398
email  paperdesk@bup.nl
web www.paperdesk.nl

tel  033 247 1539
email  info@concept-center.nl
web www.concept-center.nl

fotografie

bindwerk

concept, coördinatie en vormgeving

drukwerk

papier
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