kinderdagverbijf en buitenschoolse opvang

de duurzame BSO

de duurzame BSO
aanleiding voor dit plan

Voordelen van ons voorstel zijn:

De samensmelting van de scholen Aquamarijn en Oberon
en de voorgenomen nieuwbouw heeft voor KDV en BSO
Zonnelicht tot gevolg dat zij geen gebruik meer kan maken
van enkele gebouw-onderdelen. Met name de ruimten in
basisschool Oberon die in gebruik zijn door Zonnelicht voor
3 BSO groepen, een creatieve ruimte, pauzeruimte voor
personeel en voor ouderavonden, feesten, voorstellingen
enz. Tevens heeft de Saturnusgroep hier de benodigde extra
vierkante meters.
Feit is dat Zonnelicht, om haar huidige functies naar
behoren te kunnen blijven vervullen, vervangende ruimte
nodig. De gemeente ’s-Hertogenbosch onderkent dit en
heeft toegezegd mee te denken in mogelijke oplossingen
voor herhuisvesting van de Zonnelicht activiteiten. Het
huren van gelijkwaardige ruimten in of bij de nieuwbouw,
of het zelfstandig realiseren van nieuwbouw door
Zonnelicht zelf is na terdege onderzoek om financiele
redenenen geen optie.

•

projectvoorstel

•

Zonnelicht wil niet alleen haar huidige taken blijven
vervullen maar heeft ook de ambitie om haar visie, de
kwaliteit van het aanbod m.b.t. ontwikkelingsgerichte
activiteiten, welke welke gedeeld en gewaardeerd wordt
door ouders en kinderen, nog krachtiger neer te zetten.
Om dit zeker te stellen wil Zonnelicht voorstellen om
het achterste gebouwdeel van de Aquamarijn en rond de
gymzaal in stand te houden ten behoeven van de BSOgroepen, en om de eerder genoemde functies die de
organisatie uitvoert te kunnen continueren.

•

•
•
•
•
•
•

duurzame herontwikkeling
(renovatie/hergebruik)
verbinding oud/nieuw (campus)
groene ambitie (grasdak/zonnepanelen/		
warmtepomp/waterhergebruik/biodiversiteit)
kenniscentrum voor en door kinderen
geen sloopkosten voor gemeente
(Eur 26k besparing)
geen extra bouwbudget nodig vanuit gemeente
opbrengsten vanuit herontwikkeling (erfpacht,
vergelijkbaar met eerder plan Noord-vleugel
Oberon)

activiteiten in de duurzame BSO
Kennis nemen van duurzame systemen, zoals:
•

•

•
•
•
•
•

Hoe functioneert een grasdak (aanleg, werking en
onderhoud)
Hoe werkt een zonnepaneel en waar blijft de
gewonnen energie
Hoe werkt een grijswatercircuit, hoe vang je water op
en waarvoor kun je dat water gebruiken
Hoe werkt een warmtepomp, waar haalt het zijn
warmte vandaan (lucht/water), hoe diep moet je boren
om water te halen en hoe verloopt het circuit naar de
verwarming toe
Kennis van energietransitie
Programma m.b.t. natuur educatie
Kennis nemen van planten en groeiprocessen
Ruilsysteem van zaden
Kennis nemen en onderzoeken van biodiversiteit

•

•

Groene excursies/ naschoolse natuuractiviteiten:
- Grow wizzkid: het totaal concept voor basisscholen
dat ingaat op voedsel vaardigheid. Het is een
prachtige combinatie van natuur en techniek waarin
verschillende teelt technieken aan bod komen.
- Children in permaculture, een lessenplan met
verhalen, liedjes, spelletjes en activiteiten voor earth
care, people care and fairshare.
- Het bewaarde land
- Earth educatie Nederland
- Earth keepers
Begrip van ecosystemen.

Voedingsvaardigheden
Het trainen van voedselvaardigheden wordt middels
experimenten en onderzoek naar voedsel aspecten
bevorderd. Zaaien, verzorgen, oogsten van groenten en hier
gerechtjes van maken zorgt voor kennis en bewustwording
van voeding en de impact op het milieu.
Verborgen impact
Nadenken over de impact die ons consumptiegedrag heeft
op het milieu kan kinderen spelenderwijs helpen om
bewust keuzes te maken om effectief te verduurzamen.
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Welke keuzes maak ik en welke impact hebben die keuzes
op de wereld om me heen. (discover and design), zoals:
•
•

bewustwording van verpakkingsmogelijkheden
bewustwording van duurzame materialen

groene daken
speel- en leerbos:
behouden van het
huidige bosje voor
algemeen gedeeld
gebruik. Woestere
natuur en doe-plek.

duurzaam

groene daken verzorgen waterbuffering en
beperken de opwarming van het gebouw
door de zon in de
zomer, tevens habitat.

groen wadi gebied:

zonnecollectoren

overtollig water kan
hier natuurlijk infiltreren, tegen verdroging
en voor verrijking van
de natuurlijke diversiteit, vochtig habitat

eenvoudig opwarmen
van water voor tapwater
en verwarming.
reductie van de energiekosten en leermiddel

fietsen

hergebruik bestaande
gebouwen
facelift
Bij beide gebouwen,
natuurlijk hout in de
bestaande baksteen
gevels in combinatie
met houten vaste
zonwering aan
zuidgevels

groen gevels

semi verharde
fietsenstalling,
natuurlijke infiltratie
en stimuleren van het
fietsgebruik

groene wanden reduceren fijnstof, zijn
habitat voor insecten
en vogels en beschermen tegen opwarming
door de zon

energiedak:
eigen energie opwekking verbeterd de energieprestatie (EPC).
bemetering gebruiken
als leermiddel

biodiversiteit
recycle hoek

tuin waarin aanwezigheid van insecten en
dieren gestimuleerd
wordt. Ontdekterrein en
speelnatuur.

kweektuin
permacultuur tuin
waar je kunt leren hoe
dingen groeien en zelf
oogsten. voor gedeeld
gebruik.

grondwaterstand
meter
De diverse maatregen op
en rond het gebouw voor
‘klimaatbestendigheid’
zichtbaar maken.

regentonnen
zonwering
Houten pergola’s met
zonwering op het zuiden

materiaalscheiding,
opslag voor hergebruik
en doorgeefpunt. de
toekomst is circulair

waterbesparing en
irrigatie infiltratie

blote voetenpad
pomp en waterloop

spelen met water is
leuk en kinderen leren
hoe water ‘werkt’.

leren is niet alleen
denken maar ook
ervaren en voelen.

practische invulling

energie en binnenklimaat

In hoofdzaak bestaat het plan voor het voorzetten en
versterken van Zonnelicht uit de volgende punten:

Door het installeren van zonnepanelen en
-collectoren voor het duurzaam opwekken van eigen
energie wordt de directe energie prestatie van de
gebouwen verbeterd. Door groene daken en goede
zonwering toe te passen wordt extreme opwarming
van het gebouw in de zomer voorkomen. Dit heeft
een groot effect op het comfort en ook op het
energie-verbruik. Het mechanisch koelen in de zomer
kost namelijk veel energie. Door de vaste zonwering
direct aan de lokalen wordt een schaduwrijke
overgangszone gecreeerd om in te spelen.

•
•

•
•

De 3 BSO-ruimten uit Oberon hierin
onderbrengen
De bestaande gymzaal van Aquamarijn
handhaven als vervangende ruimte
voor huidige activiteite in de oudbouw
van Oberon. Tevens kunnen hier
de benodigde vierkante meters voor de
Saturnusgroep worden ondergebracht
Een ‘facelift’ om de oudbouw van Aquamarijn
en het huidige Zonnelicht tot een nieuw en
duurzamer geheel te maken
Dit aangrijpen om een bijdrage te leveren
aan duurzaam denken, en dit in kinderen te
ontwikkelen.

Het concept gaat uit van de huidige situatie en deze
‘low tech’ met relatief weinig middelen te upgraden
en verduurzamen. Doel is om het energieverbruik
te verlagen, het binnenklimaat te verbeteren en de
natuur te integreren in en rond de gebouwen. Tevens
zijn er intern een aantal gebouwelijke aanpassingen
nodig om aan de voorwaarden van bouwfysische
aspecten te kunnen voldoen.
Ook gebruikskwaliteit en de indeelbaarhied m.b.t. de
vorm van de beschikbare ruimte zal bekeken moeten
worden en zullen enkele aanpassingen behoeven.
Per saldo heeft Zonnelicht dan minder
gebruiksoppervlak tot haar beschikking (zie ook het
overzicht gebruiksoppervlakten op deze pagina). De
verwachting is echter dat dit voldoende potentie
heeft om Zonnelicht nu en in de toekomst goed te
laten functioneren.

Door de energie opwekking te monitoren (hoeveel
energie wek je eigenlijk op als de zon schijnt? en hoe
warm wordt een dak?), naar systemen te kijken (wat
doet water, waar blijft het, wat betekend het voor planten
en dieren?) zelf te experimenteren met en denken
over duurzame systemen, willen het Zonnelicht als
omgeving educatief inzetten

visie en biosfeer
We willen de natuur om zowel praktische als
didactische redenen integreren in de gebouwen. De
vegetatiedaken houden het dak koel maar ze bufferen
ook water, veel water verdampt zo al voordat het de
grond bereikt en het restant wordt opgevangen voor
gebruik in de tuin of ter plekke geinfltreerd in een
wadi.
Dit natuurlijke watersysteem levert een grote
bijdrage aan het klimaat bestendig maken van onze
stad. Bovendien laat het goed zien wat natuurlijke
systemen te bieden hebben, naast gebouwkoeling en
waterbuffering zorg de vegetatie en het water op de
daken, gevels en het terrein voor diverse biotopen
voor een varieteit aan nuttige insecten, vogels en
andere diertjes. Groene gevels werken niet allen als
een natuurlijk zonnescherm maar vangen bovendien
gasvormige luchtverontreiniging af.
Vanuit de visie van het Zonnelicht, ‘de duurzame
BSO’ willen we deze omgeving creeren om onze
kinderen zo spelenderwijs kennis te laten maken
met de principes en vaardigheden van een duurzame
toekomst.

gebruiksoppervlakten
huidige gebouw 870 m2 bvo
groepen toermalijn en smaragd 200 m2 bvo
‘lotus’ gebouw Oberon, 840 m2 bvo (verdwijnt)
gymzaal 490 m2 (toevoegen)

kennis over jezelf
en de wereld
natuur educatie

leren ontwerpen

kennis van
groeisystemen en planten

kennis van
duurzame systemen

voedselvaardigheden

