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context

In Heidenau, nabij het Duitse Dresden, bestond vóór 1995 al 
een kindercrèche in de Diesterwegstraat. Het bestaande ge-
bouw was echter in dermate slechte staat dat het gesloopt 
moest worden. In de plaats kwam een stadspark met een 
speeltuin en de kinderopvang werd tijdelijk onderbracht in een 
middelbare school dichtbij.

In 2007 besloot de stad Heidenau een nieuwe crèche voor 72 
kinderen te bouwen aan de noordkant van het park. Waar het 
gebouw zou worden opgericht, lag op dat moment een heuvel. 
De ontwerpers vatten dan ook het idee op om de kindercrè-
che in het reliëf van het parklandschap te integreren. Dit idee 
van een organische vorm kan ervaren worden in verschillende 
elementen van het ontwerp: het grondplan volgt een gebogen 
lijn, er zijn grote vensters naar de omgeving en het golvende 
groendak is een verlenging van de begroeiing in het park.

Het gebouw ligt met zijn noordgevel langs de toegangsweg en opent met de zuidgevel naar de speelplaats en het omliggende 
park; de binnen- en buitenruimtes worden er zoveel mogelijk met elkaar verbonden. De ingang aan de straatkant is te vinden 
onder het hoogste punt van het golvende dak.

Speciale aandacht is gegaan naar meervoudig gebruik en de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.



architectuur

De inkom van het gebouw sluit aan op een dubbelhoge, multi-
functionele ruimte die gebruikt wordt voor sport, dans en thea-
ter met dubbelhoge glaspartijen naar het park. 

Deze multifunctionele ruimte vormt, samen met de foyer, de in-
kom, een berging, toilet en keuken een afzonderlijke gebruiks-
eenheid die na de schooluren onafhankelijk van de kindercrè-
che gebruikt kan worden door inwoners uit de omgeving. Een 
verschuifbare wand tussen de zaal en de foyer maakt dat ze 
beide ook gelijktijdig kunnen functioneren.

In de kindercrèche zijn vier leefgroepen gemaakt. Ze zijn op 
het zuiden gericht en staan met een buitenterras in verbinding 
met de speelruimte buiten en het park daarrond. Twee aan 
twee zijn ze gegroepeerd rond een sanitair blok dat de leef-
groepen onderling verbindt. Boven dit blok bevindt zich telkens 
een mezzanine die gebruikt wordt als speelruimte. 

De personeelsruimte, de keuken en enkele bergingen zijn als 
een ruggengraat langs de noordelijke kant van het gebouw in-
getekend en hebben een eerder gesloten gevel. De technieken 
voor ventilatie en verwarming zijn op de verdieping boven deze 
lokalen voorzien.



gebruiks- en brandcompartimenten
1 | foyer en multifunctionele ruimte    2 | crèche

noord- versus zuidgerichte gevelopeningengroepering (natte) dienstenzones
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Het gebouw dat Reiter en Rentzsch hebben ontworpen, combineert zware buitenmuren 
met een lichte, houten gordijngevelstructuur.

Voor de massieve delen werden composietblokken met een dikte van meer dan 40 cm 
gebruikt uit baksteen en perliet: samen zorgen deze materialen voor voldoende thermi-
sche massa om het zomercomfort te garanderen en maken ze de hoge isolatiegraad 
mogelijk, die vereist is om de warmteverliezen te beheersen naar passiefstandaard. 
Afhankelijk van de afwerking in lariksbeplanking of buitenpleister werd een buiteniso-
latie van respectievelijk minerale wol of polystyreen toegepast aan de buitenkant van 
de draagstructuur. Massieve binnenwanden helpen de thermische capaciteit van het 
gebouw te verhogen om meer warmte te kunnen bufferen.

Aangepaste glaspercentages op de noord- en zuidgevel optimaliseren de zonnewinsten. 
Het gebruik van drievoudig glas en thermisch onderbroken houten schrijnwerk maakt de 
grote glaspartijen mogelijk zonder koudestraling.

Het golvende dak werd in houten I-profielen uitgevoerd waartussen 36 cm cellulose-iso-
latie is ingeblazen. Langs de binnenzijde is een intelligent dampscherm voorzien en een 
technische spouw waarin de technieken voor verlichting en ventilatie zijn ondergebracht. 
Een extensief groendak houdt een groot deel van het regenwater vast en zorgt voor een 
verbetering van het micro-klimaat rond het gebouw.

Onder en boven de vloerplaat werd een totaal van 28 cm EPS geplaatst.

 constructie



Om bouwschade te voorkomen en de lekverliezen door in- en 
exfiltratie tot een minimum te beperken, zijn de verschillende 
bouwdelen met folies en luchtdichte materialen verbonden. In 
het dak zorgt het intelligente dampscherm voor een luchtdichte 
laag; deze werd aangesloten op het schrijnwerk van de gor-
dijngevels en de binnenafwerking in pleister.

In de sokkel werd de vliesgevel verbonden met het bitumen op 
de betonplaat. De overgang van het binnenpleisterwerk naar 
dit bitumen werd met een aangepaste verbindingsfolie over-

brugd. Bij de luchtdichtheidstest werd, ondanks de organische 
architectuur, een n50-waarde van 0,5 vol/h gemeten.

Naast de energetische maatregelen werden ook verschillende 
opties voor de materiaalkeuze bekeken. Alleen bouwmateria-
len, aanbevolen door het Duitse Ministerie van Milieu werden 
toegelaten; waar mogelijk werd de voorkeur gegeven aan na-
tuurlijke materialen. Als akoestische isolatie werd in het kin-
derdagverblijf voor hennep gekozen. Voor het dichten van de 
naden is isolatie uit vlas- en kokospalmvezels gebruikt.



beton hout

composietblokken watervaste isolatie

chape/uitvulling isolatie

in detail



  
BUITENMUUR MET BEPLEISTERING   U = 0,105 W/m²K      

1 | binnenbepleistering     15 mm
2 | holle keramische bakstenen gevuld met perliet   425 mm
3 | gekleefde EPS-isolatie    140 mm
4 | buitenbepleistering     20 mm     

 
BUITENMUUR MET HOUTEN AFWERKING  U = 0,123 W/m²K

1 | binnenbepleistering     15 mm
2 | holle keramische bakstenen gevuld met perliet   425 mm
3 | minerale wol      100 mm
4 | winddichte folie     -
5 | geventileerde spouw, verticale stijlen   40 mm
6 | horizontale, afgeschuinde lariksafwerking  40 mm
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BUITENMUUR NAAR DE GROND   U = 0,101 W/m²K   

1 | binnenbepleistering     15 mm
2 | holle keramische bakstenen gevuld met perliet 425 mm
3 | bitumen      -
4 | watervaste isolatie     120 mm
5 | watervaste isolatie     50 mm
6 | steunmuur      200 mm
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DAK MET TECHNISCHE SPOUW   U = 0,120 W/m²K

1 | extensief groendak     80 mm
2 | waterdicht dakmembraan    -
3 | houten 4/12-beplanking met tand en groef  40 mm
4 | ingeblazen cellulose tussen houten I-profielen 360 mm
5 | intelligent dampscherm    -
6 | 3/5-uitlatting technische spouw   30 mm
7 | gipskartonplaat     12,5 mm

65421 3 7
DAK MET VERLAAGD PLAFOND   U = 0,120 W/m²K

1 | extensief groendak     80 mm
2 | waterdicht dakmembraan    -
3 | houten 4/12-beplanking met tand en groef  40 mm
4 | ingeblazen cellulose tussen houten I-profielen 360 mm
5 | intelligent dampscherm    -
6 | technisch plafond met CD-profielen   150 mm
7 | houten binnenbeplanking    20 mm

65421 3 7

  
VLOER PARKET     U = 0,124 W/m²K

1 | systeemparket     28 mm
2 | chape      65 mm
3 | PE-folie      -
4 | draagvaste EPS-isolatie    160 mm
5 | waterdichting     -
6 | betonnen vloerplaat     300 mm
7 | draagvaste EPS-isolatie    120 mm
8 | uitvulbeton      50 mm
9 | PE-folie      -
10 | grind 0-8      150 mm
11 | menggranulaat 8-32    500 mm

65421 3

87 9 1011



In functie van het ruimtegebruik is de gewenste comforttempe-
ratuur bepaald. Leefgroepen, personeelsruimtes, polyvalente 
ruimte en foyer hebben een setpoint van 20°C. Sanitair, bergin-
gen en technische lokalen worden onrechtstreeks verwarmd.

Door de keuze voor de passiefstandaard is het benodigde ver-
warmingvermogen slechts 7 kW. Na de wintervakantie, wan-
neer het gebouw gedurende lange tijd is afgekoeld, is als voor-
verwarming een piekvermogen nodig van 23 kW.

Het verwarmingscircuit is via een onderstation in de techni-
sche ruimte aangesloten op de stadsverwarming. De afgifte 
van warmte gebeurt op twee manieren. Via een centrale warm-

waterbatterij in de ventilatiegroep worden de ruimtes op een 
basistemperatuur gebracht. Om, afhankelijk van bezetting en 
zonne-instraling, ook in elke ruimte een verschillende tempera-
tuur te kunnen bekomen, is per lokaal een aangepast afgifte-
systeem voorzien met een lage werkingstemperatuur en een 
thermostatische regeling: de leefgroepen beschikken over 4 
m² muurverwarming per lokaal, de personeels- en dienstruim-
tes hebben radiatoren en de polyvalente ruimte is uitgerust met 
een convector onder de zitbank.

Het technische lokaal bevindt zich boven de keuken aan de 
noordzijde en is opengewerkt naar buiten om de technieken 
voor bezoekers zichtbaar te maken.

architect Olaf Reiter op de bank met plintverwarming zichtbare technieken voor de bezoeker

technische installaties

overzicht

hygiënische ventilatie  mechanische ventilatie met warmteterugwinning

verwarming   aansluiting op stadsverwarming (geen lokale productie)
    centrale warmwaterbatterij op de ventilatielucht als basisverwarming
    bijkomende afgifte per lokaal via muur- en vloerverwarming, convectoren en radiatoren

sanitair warm water  12 m² thermische vlakkeplaatcollectoren - opslagvat van 750 liter - ong. 70% dekking

gebouwbeheersysteem internetgekoppeld managementprogramma, beheerd door de technische stadsdienst



De ventilatiegroep met warmterecuperatie zorgt voor een 
gecontroleerde luchtverversing. Het toestel heeft een hoog-
performante platenwarmtewisselaar en kan een maximum 
debiet leveren van 1350 m³/h. De ventilatielucht wordt bo-
vendaks aan- en afgevoerd. Binnen het gebouw is het tracé 
van de ventilatiekanalen ondergebracht in de valse plafonds.

In de belangrijkste lokalen van het gebouw, de polyvalente 
ruimte, de foyer en de leefgroepen, is een regeling met varia-
bel debiet voorzien. Het debiet hangt af van het CO2-gehalte 
in elk lokaal en de verhouding tussen de werkelijke ruimte-
temperatuur en de ingestelde minimale en maximale com-
forttemperaturen. De overige ruimtes worden met een con-
stant debiet geventileerd. De werking van de ventilatie volgt 
een weekprogramma dat gekoppeld is aan de openingstijden 
van het kinderdagverblijf.

Zolang de extractielucht nog niet de ingestelde comforttem-
peratuur heeft bereikt, draait de luchtgroep op zijn hoogste 

werkingspunt waarbij 1270 m³/h wordt aangehouden: op die 
manier kan via de centrale warmwaterbatterij op de pulsielucht 
voldoende warmte worden geleverd. De lucht wordt maximaal 
tot 45°C naverwarmd om stofschroei te voorkomen.

Eens de gewenste binnentemperatuur is bereikt, levert de ven-
tilatiegroep, gestuurd door de CO2- en temperatuurmetingen, 
een lager debiet. Op dat moment wordt met de naverwarmings-
batterij een minimale pulsietemperatuur van 17°C aangehou-
den. Tijdens de openingsuren wordt, ook bij zeer lage bezet-
ting, steeds een minimumventilatie van 510 m³/h verzekerd.

De voorverwarming van het gebouw na weekends en vakan-
tieperiodes neemt één tot twee uur in beslag en wordt auto-
matisch geregeld voordat het reguliere weekprogramma in 
werking treedt. Gelijktijdig wordt daarmee ook de voorspoeling 
van het gebouw gerealiseerd. Tijdens die voorverwarming van 
het gebouw wordt een verhoogde pulsietemperatuur toegela-
ten van 52°C.



Op de zuidgevel kan het onderste deel van de beglazing met schuifpanelen uit 
de zon worden gezet. De hoger gelegen ramen worden tijdens de zomer be-
schermd door de dakoversteek, maar laten wel voldoende (diffuus) daglicht toe 
in het gebouw. Dit voorkomt dat de kunstverlichting - die ook warmte produceert 
- ingeschakeld wordt wanneer de zonwering voor de ramen staat.

De massieve buiten- en binnenwanden zijn beschikbaar als thermische massa 
en dienen als warmtebuffer waardoor temperatuurpieken tijdens de zomermaan-
den worden afgezwakt

Om de warmtedoorslag door bezonning van de buitenmuren te verminderen 
werd een geventileerde gevelafwerking gebruikt: de luchtspouw achter de gevel-
bekleding zorgt ervoor dat de warmte slechts in beperkte mate doorheen de con-
structie kan dringen. Het groendak zorgt voor een evaporatieve koeling waarbij, 
naarmate de zon harder schijnt, meer water wordt verdampt uit de extensieve 
beplanting. De onderliggende dakstructuur wordt hierdoor afgekoeld.

In de zomerregeling, dit wil zeggen als de buitentemperatuur boven de 18°C ligt, 
wordt de ventilator van de pulsielucht buiten werking gesteld en wordt de verse 
lucht in de ruimtes aangevoerd via opengestuurde raampartijen. In die periode 
werkt enkel de ventilator van de extractie voor de doorvoer van lucht naar de 
sanitaire ruimtes. Hetzelfde systeem wordt toegepast om tijdens zomernachten 
met een laag ventilatorverbruik de warmte weg te ventileren uit het gebouw.

mechanische pulsie

afvoer aanvoer

mechanische extractie
toiletblok

mechanische extractie
keuken

 +

zomercomfort

werking tijdens de wintermaanden



mechanische pulsie

afvoer aanvoer

mechanische extractie
toiletblok

mechanische extractie
keuken
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afvoer

natuurlijke
aanvoer

natuurlijke
aanvoer

mechanische extractie
toiletblok

mechanische extractie
keuken
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werking tijdens de zomermaanden
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