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Basisschool 
geheel in led

Medewerkers en leerlingen van basisschool 
Princenhof in Leeuwarden zijn na deze zo-
mervakantie begonnen in een gloednieuw 
schoolgebouw. Nieuwbouw was nodig, 
want het oude gebouw raakte gedateerd 
en was niet berekend op de groei van deze 
protestants-christelijke basisschool, onder-
deel van stichting Noorderbasis, waaronder 
meerdere basisscholen in Noord-Nederland 

Was ledverlichting eis? 
Het was geen eis van de opdrachtgever, hoe-
wel architect Klamer uit Leeuwarden deze 
energiezuinige verlichting wel nadrukkelijk 
noemde in het schetsontwerp. Installatie- 
ontwerper Mark Winkelman van Winkelman 
Engineering & Consultancy nam daarom led-
verlichting mee in het technisch ontwerp. 
Bij de aanbesteding was aangegeven dat 
ook traditionele verlichting acceptabel was. 
In het basisonderwijs is het bouwbudget 
vaak niet erg royaal, zodat bewust met geld 
moet worden omgesprongen. Voor de 
nieuwbouw van deze Leeuwarder basis-
school was dat niet anders. “De keuze voor 
led moest een bewuste en verstandige 
keuze zijn”, aldus Winkelman. Installateur 
Pranger-Rosier raakte ook enthousiast, 

De led rukt op, ook in het basisonderwijs waar 

het bouwbudget vaak niet royaal is. Maar de 

prijs van ledverlichting wordt steeds gunstiger, 

merkt installatie-ontwerper Mark Winkelman. In 

basisschool Princenhof in Leeuwarden werd deze 

energiezuinige verlichting ‘bijna budgetneutraal’ 

geïnstalleerd.

vallen. Naast de bestaande school kwam 
een perceel bouwgrond beschikbaar, ideaal 
voor de nieuwbouw. De school kon daar-
door deze zomer geruisloos verhuizen, zon-
der tijdelijke overbrugging. Bij de school is 
ook een sporthal gebouwd, die door de ge-
meente Leeuwarden wordt gehuurd. Zowel 
school als sporthal zijn compleet voorzien 
van ledverlichting.

Downlighters met led-lichtbron in de multifunctionele ruimte, waarop alle klaslokalen uitkomen (foto’s verlichting: Ewout Winkelman)
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zodat voor de start van de bouw definitief 
voor led werd gekozen. “En honderd pro-
cent led. Van de klaslokalen tot de sportzaal 
en van de gangen tot toiletgroepen.” 

Wat Waren alternatieven?
Het alternatief was traditionele TL-armatu-
ren met TL5 op basis van elektronische 
voorschakelapparaten. Voor de gangen 
was het alternatief downlighters met PL-
lichtbron. 

Wat gaf doorslag?
De energiebesparing bij de ledverlichting 
gaf bij Princenhof de doorslag. “Het uit-
gangspunt was een duurzaam gebouw, 
waardoor we kunnen besparen op energie-
kosten. Led past daarin.” De terugverdien-
tijd is ongeveer 5 jaar.
Vaak zijn ook de veel lagere onderhoudskos-
ten een belangrijk pluspunt voor ledverlich-
ting. Immers, de levensduur van led is bijna 
onbeperkt, terwijl TL-buizen geregeld moeten 
worden vervangen. Bij deze school speelt dat 
een minder grote rol, vertelt Winkelman, want 
de school doet het zelf. “Als je elke lamp laat 
vervangen door een onderhoudspartij, dan 
hebben de vervangingskosten een relatief 
grote invloed op de terugverdientijd. Dat geldt 

InstallatIe | ledverlichtinG | door richard mooi

n

WtW in goedgeïsoleerde schoolgebouWen overbodig? 

Installatie-ontwerper Mark Winkelman is het niet eens met de stelling dat in goedgeïsoleerde schoolge-

bouwen eigenlijk geen warmteterugwinning op ventilatielucht nodig is. Er is voor deze school gekozen 

voor extra veel ventilatie (volgens Frisse Scholen klasse B), waardoor het zonder voorverwarming van 

ventilatielucht in de warmterugwinsectie eigenlijk onmogelijk is om tochtvrij te ventileren. “Je kunt niet 

lager dan 17 à 18 graden inblazen.” Kortom: “Duurzaamheid gaat in onze visie hand in hand met een 

comfortabel binnenklimaat.” 

overige voorzieningen

De basis van het schoolgebouw is een 

goede gebouwschil met RC-waarde van 5 en 

HR++-beglazing. De klimaatinstallatie is ver-

der traditioneel, maar met een verstandig 

duurzaam randje. Mark Winkelman: “We heb-

ben voor een basisinstallatie gekozen, omdat 

die eenvoudig te onderhouden is. Wel heb-

ben we ervoor gezorgd dat de opwekkings-

rendementen hoger liggen dan traditioneel.” 

Zo is de cv-ketel aangesloten op laagtempe-

ratuurverwarming in de vorm van vloerver-

warming. “Zodat de cv-ketel niet boven de 

45 graden aanvoer komt.” 

balansventilatie
Daarnaast is gekozen voor gebalanceerde 

ventilatie met hoogrendement warmteterug-

winning. Voor de klaslokalen is een luchtbe-

handelingkast van 10.000 m3/h met 

warmtewiel geplaatst, terwijl de sporthal met 

een kleinere unit van 3.000 m3/h wordt gekli-

matiseerd. 

Omdat de sportzaal volledig met lucht wordt 

verwarmd, is de luchtbehandelingkast van 

een recirculatiesectie voorzien, zodat ook 

buiten de gebruiksuren – wanneer weinig of 

geen ventilatie nodig is - voldoende warmte 

kan worden ingebracht. 

De leerkrachten kunnen de temperatuur in 

hun lokaal nog een beetje beïnvloeden, 

doordat in de luchttoevoerkanalen naar de 

lokalen kleine elektrische naverwarmers zijn 

aangebracht.

Terugverdientijd 
led circa 5 jaar

helemaal voor armaturen die slecht of beperkt 
bereikbaar zijn.”
 
zijn er ook nadelen?
Nadelen van led waren altijd de veel ho-
gere aanschafkosten en de lichtbeleving. 
Maar voor dit project viel de aanschaf van 
led ‘bijna budgetneutraal’ uit. Ook de licht-
beleving is niet meer slechter dan bij traditi-
onele verlichting. “De vereiste lichtkleur 
kunnen we er mee halen. Daaraan twijfel-
den we eerst wel. Maar we hebben referen-
tieprojecten bezocht en wat we daar zagen, 
was een heel fijn beeld.”
 
hoe is de configuratie?
Het led-armatuur ziet er uit als een TL-arma-
tuur. Zo’n 5 centimeter breed en ongeveer 
een meter lang. Deze armaturen zijn in de 
klaslokalen en gymzaal bevestigd. 
In de multifunctionele ruimte waar alle klaslo-
kalen op uitkomen, is gekozen voor down-
lighters met led-lichtbron. Er is voor deze 
ruimte wel een stelpost meegenomen voor 
aanvullende verlichting, als blijkt dat led toch 
te weinig sfeer brengt. Vooralsnog is nog 
geen aanvullende sfeerverlichting besteld. 
Alle verlichting wordt aangestuurd door aan-
wezigheidsdetectie en daglichtregeling. n

In sportzaal en klaslokalen zijn led-armaturen aange-

bracht van 1 m lang en zo’n 5 cm breed.

De verlichting wordt aangestuurd door aanwezigheid 

en daglichtregeling. 

Impressie schoolgebouw Princenhof (EPC 0,34), ont-

worpen door Architektenburo Klamer. Met verduur-

zaamd Platohout als gevelbekleding, groendak en 

zonnepanelen op zuidelijk dakvlak. 
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