
Het Leonardo College is een openbare school 

voor MAVO, HAVO en VWO en een officiële 

Topsport Talentschool en werd mei vorig 

jaar opgeleverd. Rector Wim van der Veer was graag 

bereid om Schooldomein te woord te staan, want 

hij is trots op zijn nieuwe gebouw. Zijn adviseurs 

in het ontwerp- en bouwproces Marc Stevens van 

Quinta Ingenieursbureau en partner Irmo  Jansen 

van Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, tevens  

opdrachtnemer, schoven daarom graag aan.  

Wim: “Onze nieuwbouw kwam tot stand vanuit de 

overtuiging dat leerlingen die graag bewegen, met 

plezier naar school gaan. Het sport- en dansprofiel 

van de school is daarom ook in een beweeglijke, 

stoere hoofdvorm vertaald, die aansluit bij de 

omgeving. In onze nieuwe  strategische koers is het 

vijfde thema duurzaam vooroplopen. Dat gaat over 

je footprint, CO2 neutraal bouwen, maar ook om 

duurzame inzetbaarheid van  mensen, weten dat je 

een rol te spelen hebt als burger in de maatschappij. 

Wat is jouw bijdrage aan het achterlaten van de 

wereld en laat je hem mooier achter dan dat je hem 

Het nieuwe Leonardo College in Leiden is een school met aandacht voor duurzaamheid. De uitvraag was 
BENG, maar is in het proces van realisatie ENG geworden. Wat is de duurzame visie van de school en wat 
betekent deze keuze in de huidige situatie met stijgende energieprijzen en de druk op de exploitatie?
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aantreft? Een nieuw gebouw moet daarom volgens 

de beste kwaliteitsnormen energieneutraal zijn, 

naast een inspirerende plek om die pedagogische 

taak uit te voeren. Het is een groot goed om met 

mensen te werken, waarbij het in het onderwijs in de 

kern om leren en ontwikkelen gaat. Een school heeft 

een voorbeeldfunctie en gaat om drie thema’s: kwa-

lificatie, personificatie en socialisatie. Kwalificatie 

moet per definitie op orde zijn, ik ben een gesub-

sidieerde instelling en wordt daarop getoetst. De 

andere twee kwaliteiten vormen het surplus wat ik 

verder aan leerlingen en collega’s wil meegeven.”

FOCUS OP GEZONDHEID
“Duurzaamheid is ook wat een gebouw in het 

dagelijks beheer en over een aantal jaren doet,” 

vervolgt Marc. “Je bouwt een school om de  ont-

wikkeling van kinderen in huisvesting te faciliteren. 

Om dat allemaal goed te regelen heb je energie nodig. 

De focus bij een traditioneel project ligt vaak bij 

de installatieadviseur die uitrekent wat installaties 

en zonnepanelen doen, maar eigenlijk gaat het om 

de gezondheid van de gebruikers. Het was hier een 

Design & Built uitvraag met BENG als voorwaarde 

en een vast budget. Wij vonden dat er meer uit het 

budget te halen was en hebben een total cost of 

ownership benadering toegepast. Daaruit bleek 

dat we de school nog beter en dus energieneutraal 

konden maken. In het geval van BENG wordt er 

vaak een luchtwaterpomp op het dak geplaatst. 

Je bent dan wel gasloos, maar hebt een slechter 

rendement en dat tikt weer door in de exploitatie. 

Wanneer de energie door een WKO-installatie vanuit 

de grond wordt opgewekt bespaar je juist energie en 

gaan ook de exploitatiekosten omlaag. Gebouwen 

vragen steeds meer koude dan warmte, vanwege de 

opwarming van de aarde. De koude lucht bij WKO 

wordt passief opgewekt; er hoeft geen apparaat aan 

en dat moet wel met een luchtwaterpomp. Dat is 

in vergelijking met de huidige energieprijzen super 

interessant. Je verbruikt minder energie,  waardoor 

je je veel meer op een gezond binnenklimaat kunt 

focussen.”

KWALITEIT GEBOUW
Wim: “Bij de uitvraag hadden we verschillende 

 partners, waarvan een stelde dat we één miljoen 

moesten bezuinigen en het lastig zou zijn om 

BENG te halen. Toen stelde Zenzo dat volgens hen 

energieneutraal bouwen mogelijk was. Dat we dit 

hebben bereikt is echt de inbreng van Zenzo en 

partners  geweest.” Irmo: “Wij hebben vooral naar 

de  functies in het gebouw gekeken. Wat was er nodig 

in het  gebouw om de visie van de school te  vertalen? 

Wij  ontdekten in het voorlopig ontwerp aan de 
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een gezond gebouw dat ons helpt in de exploitatie, 

maar vooral ook in het versterken van onze visie. In de 

evaluatie met Zenzo gaf ik terug dat ik op een gegeven 

 moment het idee kreeg dat Irmo zijn eigen school aan 

het  bouwen was. Dat bedoel ik als een compliment; 

het gebouw is prachtig en binnen budget op tijd 

 opgeleverd. Het is elke dag weer een feest om hier te 

mogen werken.”

INVULLEN BUITENTERREIN
“De discussie over maatschappelijke relevantie werd 

mooi zichtbaar in de inrichting van het buiten terrein”, 

reageert Irmo, “de gemeente wilde er een openbaar 

 gebied van maken, dus zonder hek. We hebben de buurt 

benaderd en gezegd dat het gebied ook van hen is.” 

Wim knikt: “Een deel van de  buitenruimte is openbaar 

toegankelijk gemaakt, zodat de buurt er ook gebruik van 

kan maken. We zeiden: geniet ervan en help ons mee 

om het mooi en schoon te houden. In augustus gingen 

we open en het is nu juni; er spelen regelmatig kinderen 

uit de buurt en het ziet er nog steeds tip top uit. Het ge-

bouw is letterlijk onderdeel van de omgeving. Leiden is 

een volgebouwde stad. Er zijn dus weinig voorzieningen 

om te spelen en te ontspannen. Dat dit op onze school 

kan is een belangrijke uiting van maatschappelijke 

relevantie.”

De samenwerkende partijen zijn naast de Stichting Scholengroep 

Leonardo da Vinci en de gemeente Leiden, Zenzo Maatschappelijk 

Vastgoed en Lithos Bouw & ontwikkeling, Quinta Ingenieurs,  

N30 architecten, Ector Hoogstad Architecten en ICSadviseurs.  

Kijk voor meer informatie op www.zenzo-mv.nl.

 buitenzijde van het gebouw een surplus aan  meters die 

niet 100% aan die functionaliteiten was te koppelen. 

Dat gaf ons in de te nemen maatregelen de mogelijk-

heid om budget weg te halen en tegelijk van BENG naar 

ENG te gaan, zonder de kwaliteit van het gebouw uit 

het oog te verliezen. Dat was een  bijzondere confron-

tatie in het begin van het proces en dat vraagt ook iets 

van lef van de opdrachtgever. We hebben het proces als 

integraal team steeds open en transparant ingestoken 

en de school is met ons mee gaan denken hoe we dit in 

het plan konden optimaliseren.” 

MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT
“We hebben hier elke dag 800 leerlingen op school. 

Hoe kunnen we met goed fatsoen vakken als  biologie 

en aardrijkskunde geven, terwijl we een gebouw 

 hebben dat niet maximaal duurzaam is?  We willen 

opleiden tot goed burgerschap, en daar horen geen 

termen bij als hufterproof en ook geen hekken om 

de school. We willen een open leeromgeving en 

onze leerlingen bewust maken van de omgeving 

en hun eigen verantwoordelijkheid daarbij. Zo zijn 

afval en zorg voor je omgeving een dagelijks thema 

in de school. Om die reden heb ik ingestemd met 

de uitdaging om binnen het budget voor ENG te 

gaan. Nu het gebouw er staat is het dan ook een 

 geweldige opsteker in het Leidse. De wethouder is 

ook trots, omdat we hebben laten zien dat het kan. 

Nog mooier; we hadden een redelijk budget,  hebben 

een energie neutrale school gemaakt en ook nog 

geld over gehouden. Dat hebben we gewoon weer 

naar de gemeente overgemaakt. Het is bovendien 

www.nora.com

EEN SCHONE LUCHT MET               
NORA VLOEREN
CO2-neutrale rubber vloerbedekking voor een gezonde leefomgeving

Een schoon binnenklimaat en een rustige leeromgeving zijn van groot belang in 
kinderdagverblijven, scholen en universiteiten. Onze CO2-neutrale rubber vloer-
bedekkingen zijn slijtvast en contactgeluiddempend, en daarmee bestand tegen 
intensief gebruik. 

“Een nieuw 
gebouw 
moet daarom 
 volgens de 
beste kwali
teitsnormen 
energie
neutraal zijn, 
naast een 
inspirerende 
plek om die 
pedagogische 
taak uit te 
voeren”


