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Thomas Bögl van lIag archITecTen en BouwadvIseurs uIT den haag  

onTwIerp de nIeuwe faculTeIT educaTIe (fed) van de hogeschool van  

arnhem en nIjmegen (han) In nIjmegen. heT moeT heT duurzaamsTe onder-

wIjsgeBouw van nederland worden. maarT 2014 Is de nIeuwBouw klaar. 

de fed vormT de sluITsTeen en heT gezIchT van de han-campus waarvan 

heT masTerplan ook door lIag Is gemaakT. 

HAN FED: 
duurzaamste 

onderwijsgebouw 
van nederland

Thomas Bögl, archiTecT van han FeD: “De archiTecT moeT een sTapje Terug Doen.”
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B
ögl, in het kantoor van lIag aan de 

koninginnegracht in den haag. “koffie?” 

de architect heeft een aantal jaren bij 

Thomas rau gewerkt. sinds 2009 is 

hij partner/architect bij lIag een bureau met 

een lange staat van dienst in scholenbouw. 

meer dan 120 scholen staan op de palmares. 

de eerste dateert van 1926, een school voor 

philips in eindhoven. van recente datum zijn 

o.a. Ijburg college in amsterdam, rijn-Ijssel 

college in arnhem, en het schravenlant lyceum 

in schiedam. dat laatste gebouw presenteert zich 

als eerste cradle to cradle onderwijsgebouw van 

nederland. al die projecten – zeker die van de 

laatste jaren – hebben iets gemeen. “een school-

gebouw is er voor de studenten en leerlingen 

– niet voor de architect. de architect moet een 

stapje terug doen.”

Architectuur vAn het geluk 
het gaat Bögl om de mensen, de gebruikers van 

het gebouw. “Iedere leerling of student die hier 

binnenstapt, moet het gevoel hebben: hè, lek-

ker. Ik wil gebouw maken die mensen gelukkig 

maakt. waar ze trots op zijn. Ik noem dat ‘de 

architectuur van het geluk’. menselijke aspecten 

zet ik daarom ook in het hart van de opgave. 

studenten moeten het gevoel krijgen van ‘dit is 

mijn gebouw!’ – en als dat besef is geland,  dan 

ontstaat vanzelf een soort van rentmeesterschap. 

leerlingen en studenten gaan zich verantwoor-

delijk voelen voor hun omgeving, ze gaan 

het gebouw koesteren.” Bögl neemt met dat 

standpunt nadrukkelijk afstand van borstklopperij 

architectuur die vooral de architect streelt maar 

die voorbij gaat aan het gebruik, en die niet ver-

der kijkt dan de datum van oplevering. “je kunt 

een mooie ‘trailor’ produceren, maar mij gaat het 

om de hele film. Ik wil gewoon een goede film 

maken.” 

trApvormige dAkopbouw 
die film moet ook leuk zijn voor omwonenden. 

Bögl zit gebogen over een kopietje. “kijk dit is 

de locatie, een langwerpige kavel, met ergens 

halverwege een knik. en die knik hebben we 

doorgetrokken in het ontwerp.” dat is te zien 

op een volgend kopietje, een volumestudie, 

twee evenwijdige volumes waarvan één met een 

knik. “omwonenden – er staat vlakbij een rijtje 

villa’s – hadden kritiek omdat nieuwbouw hun 

woningen in de schaduw zou zetten. daarom 

heb ik verdiepingslagen teruggeschoven – de 

hoogste van de vier verdiepingen het verst – zo is 

aan de entree zijde een trapvormige dakopbouw 

ontstaan. door de ‘traptreden’ te voorzien van 

begroening creëren we een natuurlijk en zeer 

aantrekkelijk (studie)landschap. het gebouw zit 

met die terrasvormige opbouw de lichtinval naar 

die villa’s niet in de weg. Bij het andere, naast lig-

gend volume, volgen we een tegenovergestelde 

weg: de hoogste verdieping steekt het verst uit – 

een omgekeerde trapvorm.”
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thomAs bögl, lIag architecten 

en bouwadviseurs uit den haag, 

ontwierp de nieuwe faculteit 

educatie (fed) van de hogeschool 

van arnhem en nijmegen (han) in 

nijmegen. hij is ook de ontwerper 

van het schravenlant lyceum,  

’s lands eerste cradle to cradle 

onderwijsgebouw.
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Atrium
de twee langgerekte volumes zijn met elkaar 

verbonden door een atrium dat voor veel daglicht 

zorgt – ruimtes die aan het atrium liggen krijgen 

door de gevel en vanuit het atrium daglicht. op 

het glazen dak van het atrium zijn pv panelen zo 

georiënteerd dat ze meehelpen in het kader van 

zonwering. dat atrium is volgens Bögl een cru-

ciaal onderdeel van het gebouw: “een plek van 

ontmoeting en interactie. van hieruit kun je in 

één oogopslag de hele structuur van het gebouw 

overzien.” Boven de begane grondvloer – Bögl 

noemt dat deel van het gebouw ‘het studieland-

schap’ - zweven de twee onderwijsvleugels die 

met elkaar zijn verbonden door ongeveer 5 meter 

brede bruggen – die bruggen met houten vloeren 

zijn zo opgezet dat je er ook studie/werkplekken 

in kunt richten. wat de flexibiliteit verhoogt, en 

dat is ook een van de oogmerken van Bögl: “alles 

draait om een flexibele leeromgeving waarbij 

niet alleen de bruggen maar ook gangen worden 

gebruikt als studieplek.” en bij goed weer kun 

je ook buiten terecht – want dat is een van de 

kenmerken van het gebouw, binnen en buiten 

gaan geleidelijk in elkaar over. er zijn geen harde 

grenzen, een gevolg van het vele groen in het 

interieur;  het groene landschap van buiten dringt 

door in het gebouw, en dat niet alleen op de 

dakterrassen. “duurzaam bouwen betekent voor 

ons het creëren van meer biodiversiteit dan een 

gebouw ‘gebruikt’. door groene aanplant in, om 

en aan het gebouw (o.a. ook een groene gevel) 

creëren we een nieuw microklimaat en geven 

we planten en dieren van het terrein hun habitat 

weer terug.”

ondergronds pArkeren 
de nieuwbouw van han fed heeft een omvang 

van ongeveer 36.000 vierkante meter, verdeeld 

over vier verdiepingen en het studielandschap  

van de begane grond. van die totale vloeropper- 

vlakte is ongeveer 19.000 vierkante meter 

bestemd voor ondergronds parkeren (drie lagen). 

dat ondergronds autoparkeren probeert Bögl wat 

terug te dringen ten faveure van het fietsvervoer. 

“de overdekte fietsenstalling staat aan het plein 

vlakbij de entree van het gebouw. kom je met de 

auto dan moet je omlopen. om diezelfde reden 

– promotie van beweging, gedragverandering 

bewerkstelligen – zijn de trappen in het gebouw 

in het zicht en heb ik de liften ietwat ‘verstopt’.” 

greencAlc
Bögl is naast architect ook milieudeskundige en 

cradle to cradle gecertificeerd ontwerper (hij is 

ook de ontwerper van het schravenlant lyceum, 

zoals gezegd ’s lands eerste cradle to cradle 

onderwijsgebouw). Tegen die achtergrond is het 

niet vreemd dat hij optimaal wil scoren in duur-

zaamheid. de lat ligt hoog: han fed moet het 

duurzaamste onderwijsgebouw van nederland 

worden. “30 procent  beter dan de superdubo 

haagse hoogeschool in delft.”

duurzaamheid werkt door op alle niveaus: op 

water- en materiaalverbruik, luchtkwaliteit, 

akoestiek, visueel comfort en verlichting. “het 

gebouw is all electric, dus geen gasaansluitingen, 

én energieneutraal. met een eigen energieop-

wekking: op het dak (pv) en in de grond (wko); 

de wko-installatie voorziet de gehele campus, 

dus niet alleen han fed van warmte en koude. 
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we passen waterinfiltratie toe, en vloerverwar-

ming plus klimaatplafonds, en we hebben een 

grijswatersysteem geïnstalleerd. er zijn heel veel 

c2c materialen  verwerkt in het gebouw, veel 

bamboe, binnen en buiten, kozijnen van onbe-

handeld hout, aluminium, en beslist geen pvc. 

het gebouw zit ook flink ingepakt (rc-waarde van 

5), met driedubbel glas (horizontale lichtplanken 

voor de ramen om daglicht diep het gebouw in 

te krijgen). en een betonnen huid van maar twee 

centimeter, extreem dun en licht, door in plaats 

van grind vezels en gebroken gerecycled glas als 

toeslagmateriaal te gebruiken. niet alle maatre-

gelen – zo zijn er wel meer te noemen – worden 

overigens meegewogen in de milieuscores.” 

led-verlichting
om de energielast van het gebouw fors terug te 

dringen is in een (late fase) van het ontwerp een 

overstap gemaakt van traditionele Tl verlich-

ting naar led-verlichting. arno westerbeek, van 

kelvinnl uit delft, schuift aan. In opdracht van 

unica Installatietechniek en in samenwerking 

met lIag maakte het advies- en projectteam van 

kelvinnl het complete lichtontwerp volledig in 

led. “we stapten wat laat in. maar led had zoveel 

voordelen dat iedereen z’n  bezwaren op zij zette. 

Bezwaren? ja natuurlijk zijn die er altijd bij de 

toepassing van nieuwe technologie. led is nu ook 

dusdanig doorontwikkeld en de voordelen waren 

ook hier zo overtuigend, vervolgt westerbeek: 

“het lichtontwerp voor han fed levert een 

belangrijke bijdrage in de greencalc-score,  

14 punten hoger. het aantal armaturen is in de 

parkeergarage met 30 procent teruggebracht en 

per armatuur bereiken we in die ruimte een ener-

giebesparing van 40 procent.” Breinbreker voor 

westerbeek en zijn medewerkers was hoe je het  

ontwerp van de architect met z’n multifunctio-

neel gebruik van ruimtes, door slim gebruik van 

led, kunt ondersteunen en zelfs versterken. het 

atrium, een complexe open ruimte bijvoorbeeld 

moest heel gelijkmatig verlicht worden. “In het 

lichtontwerp hebben we – in samenspraak met 

de architect – ervoor gekozen om het atrium als 

één geheel te benaderen, in plaats van als sepa-

rate ruimtes of etages. zo is een mega-ruimte 

ontstaan met een zeer gelijkmatige lichtverde-

ling, en dat met minder armaturen.” nog een 

breinbreker: de twee sporthallen. “die worden 

multifunctioneel gebruikt, elke functie heeft weer 

eigen lichteisen. er vinden sportactiviteiten plaats 

en wedstrijden (conform noc-nsf richtlijnen) 

en tentamens – die functie brengt weer totaal 

andere lichteisen met zich mee. door met led-

lichtlijnen te werken die instelbaar zijn, kunnen 

we op al die verschillende eisen, met dezelfde 

armaturen, inspelen, inclusief de geïntegreerde 

noodverlichting.” led-verlichting is ook geïnstal-

leerd in de ondergrondse parkeergarage. opgezet 

om bezoekers een veilig gevoel te geven en 

van goed zicht te voorzien is ook hier een forse 

besparing in het aantal armaturen bereikt (reduc-

tie van 30 procent). door intelligent gebruik van 

speciale lenstechnieken was het mogelijk om de 

verlichting in deze ruimte visueel heel mooi weg 

te werken. “net als in de rest van het gebouw is 

het ook in de parkeergarage prettig verblijven en 

daaraan levert de led-verlichting een belangrijke 

bijdrage.”

nIeuwBouw han fed. heT geBouw 

BesTaaT uIT Twee evenwIjdIge volumes 

dIe verBonden zIjn door een aTrIum. 

onderIn heT geBouw zIjn drIe verdIe-

pIngen voor auToparkeren IngerIchT.

de TrapvormIge BeëIndIgIng meT 

BegroeIde dakTerrassen voorkomT  

daT omwonenden lasT zouden krIjgen 

van vermInderde lIchTInval.

scHolENbouw

“studenten 
moeten het 

gevoel krijgen 
van ‘dit is mijn 
gebouw!’ – en 
als dat besef 

is geland, dan 
ontstaat van-
zelf een soort 
van rentmees-
terschap. stu-
denten gaan 
het gebouw 
koesteren.”


