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Vanuit een open 
en transparant 
atrium worden de 
vier bouwlagen 
ontsloten

MBO College Poort krijgt open
karakter

Almere Poort  •  ROC van Flevoland

Opdrachtgever
Stichting ROC van Flevoland, Almere

Ontwikkelaar/bouwer
Lithos bouw & ontwikkeling, Amers-
foort/Zenzo maatschappelijk vastgoed

Architect
Burton Hamfelt Urban Architecture,  
OZ Architecten, beide Amsterdam

Adviseur(s)
ICS Adviseurs, Amsterdam (huisves-
ting); Quinta, Bergen installaties); 
Nieman Raadgevende Ingenieurs, 
Utrecht (brandveiligheid); JVZ Ingeni-
eurs, Deventer (constructies); SPA WNP 
ingenieurs, Ede (akoestiek)

Installaties
ITR Projecten, Raalte

Warmte- en koudeopslag-
installatie
Bron|Technologie, IJsselmuiden

Bruto vloeroppervlakte
Onderwijs: 7.000 m2; parkeren: 1.650 m2

Bouwperiode
mei 2017 – mei 2018

Tekst: Margot Visser

Ontmoeting tussen studenten en uitwisseling met de buitenwereld 
staan centraal in het ontwerp van MBO College Poort in Almere Poort. 
Vanuit een open en transparant atrium worden de vier bouwlagen 
ontsloten. Lithos bouw en ontwikkeling ontwikkelt en realiseert het 
project in samenwerking met Zenzo maatschappelijk vastgoed.

https://www.rocvanflevoland.nl/
http://www.lithos.nl/
https://www.burtonhamfelt.nl/
http://www.brontechnologie.nl/
https://www.rocvanflevoland.nl/Actueel/2017/Eerste-paal-MBO-College-Poort
http://www.lithos.nl/roc-almere-poort-almere/
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E-mail: info@installatietechniek.nl
Internet: www@installatietechniek.nl

GROEP

De overtreffende trap van WKO, dat is het EnergyHUB systeem 
van Bron|Technologie dat het MBO College Poort van duurzame 
warmte en koude gaat voorzien. ‘Het verschil met traditionele 
WKO is dat wij eerst kijken wat er boven de grond nodig is voor 
we het gaan opslaan’, vertelt directeur Hessel Kok. ‘We maken 
naast bodemenergie gebruik van energiestromen die rondom het 
gebouw aanwezig zijn, zoals de zon, restafval, oppervlaktewa-
ter, energie uit riolering of van een naastgelegen gebouw. Door 
slimme inzet van deze restenergie zijn veel hogere rendementen 
te behalen.’ 

Het EnergyHUB systeem van MBO College Poort maakt gebruik 
van twee bronnen. Het gebouw wordt grotendeels verwarmd 
door een monobron op 145 meter diepte. Op piekmomenten 
wordt gebruik gemaakt van de reststroom van de stadsverwar-
ming. ‘We zetten de bronnen selectief in op momenten dat dat 
slim is’, legt Kok uit.

Kenmerkend voor Bron|Technologie is hun integrale aanpak. Ze 
realiseren het complete systeem van ontwerp tot en met uit-
voering én verzorgen het beheer en onderhoud. ‘We werken niet 
vanuit een bestek maar willen ontwerpvrijheid hebben. Alleen 
dan kunnen we een optimale werking van het systeem garande-
ren’, besluit Kok.

Slimme inzet van 
energiereststromen

ROC van Flevoland  • Almere Poort

voor zowel studenten als bezoekers: de 
Studenten Servicedesk, de receptie, een 
restaurant, een open ‘speakers corner’ en 
toegang tot het auditorium/theater. ‘Van-
uit het atrium is in één oogopslag duide-
lijk waar je je bevindt en waar je naar toe 
kunt, vertelt projectleider Irmo Jansen 
van Lithos. ‘Door een aantal lichtstraten 
in het dak is het een aangename plek 
om te verblijven. Blikvanger is de brede 
houten tribunetrap. De bedoeling is dat 
dit een prettige verblijfs- én studieplek 
wordt voor studenten.’  

Duurzaam
Om de toekomstbestendigheid van het 
gebouw te garanderen, is gekozen voor 
een flexibele indeelbaarheid. De draag-
structuur is in de gevel verankerd en de 
kolommen zijn aan de rand van de vide 
geplaatst. Doordat er geen dragende 
wanden zijn in gebieden met verblijfs-
ruimten, zijn ruimten vrij in te delen. 
Het duurzame karakter van het gebouw 

komt verder tot uiting in het instal-
latieconcept. De toepassing van een 
sprinklerinstallatie biedt volledige inde-
lingsvrijheid. WKO opslag in combinatie 
met een warmtepomp zorgt voor de 
verwarming en koeling van het gebouw, 
PV-panelen op het dak leveren een deel 
van de benodigde energie en de verlich-
ting is volledig in led uitgevoerd. ‘Door 
deze maatregelen zitten we circa dertig 
procent onder de huidige energiepresta-
tienorm, aldus Jansen.

Zelf ontwikkelen
Lithos heeft een ruime ervaring op-
gebouwd in het bouwen van scholen. 
Jansen: “’We werken altijd vanuit de 
gedachte dat we zelf kunnen ontwik-
kelen. Door onze eigen ideeën vorm te 
geven kunnen we efficiënter bouwen. De 
interactie met de opdrachtgever is heel 
belangrijk, zeker wat betreft maatschap-
pelijk vastgoed. Dat heeft ook hier tot 
een mooi resultaat geleid.’

Uitnodigende entree

Doordat er geen dragende 
wanden zijn in gebieden 
met verblijfsruimten, zijn 
ruimten vrij in te delen

In mei 2017 ging de eerste paal van het 
nieuwe schoolgebouw van ROC van Fle-
voland de grond in. De nieuwbouw komt 
in het Olympiakwartier Oost te staan. 
Deze locatie kenmerkt zich door een 
groot aanbod aan sportfaciliteiten, waar-
onder het nieuwe Indoorsportcomplex 
Olympiakwartier. Het gebouw, 7.000 m2 
onderwijs en circa 1.650 m2 overdekt 
parkeren onder het gebouw, gaat drie 
opleidingen huisvesten: Business, Sports 
en Leisure & Hospitality. De oplevering 
staat gepland in mei 2018. De ruim 1.300 
studenten kunnen bij de start van het 
nieuwe schooljaar 2018/2019 het nieuwe 
onderkomen betrekken.

Tribunetrap 
Bepalend voor het huisvestingsconcept 
zijn de uitnodigende entree en ontmoe-
tingshal. Hier zijn diverse voorzieningen 

http://www.brontechnologie.nl/

