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InHolland, maatwerk roosters



Inholland

ALKMAAR

De vestiging van Hogeschool Inholland in Alkmaar is grondig gerenoveerd. Duurzaamheid staat

voorop om het 15 jaar oude gebouw te verduurzamen: energiezuinige installaties zoals

zonnepanelen, green walls, energiezuinige verlichting, verwarming door middel van een VAV-

systeem, een na-verwarmer centrale voor luchtbehandeling en een warmte koude opslag (WKO)-

installatie zijn toegepast.

SPECIAAL ONTWERP VRAAGT OM SPECIALE ROOSTERS

In samenwerking met architectenbureau BRTA heeft het vijf verdiepingen tellende gebouw een

algehele metamorfose ondergaan. De leeromgeving is vernieuw en gemoderniseerd: moderne

onderwijslokalen, praktijkruimten en technische labs. Daarbij is het aantal vierkante meters flink

verkleind: van 26.380 m² naar 10.500 m². De reductie van het aantal vierkante meters bespaart

niet alleen energie, maar past ook beter bij de huidige manier van lesgeven. Colleges worden

meer vervangen door projecten en dialogen, waardoor er andere soorten ruimten nodig zijn dan

lokalen. Om in dit nieuwe ontwerp de roosters goed te integreren, zijn er speciale rechthoekige

wervelroosters geleverd waarbij er rekening is gehouden met de speciale wensen m.b.t. de

montage en ophanging van de roosters.

Voor de afzuig in de loopzones zijn er circa 250 speciale vlak-geperforeerde plaatroosters

geleverd die voor de bestaande ronde afzuigopeningen in het verlaagde plafond zijn

gemonteerd.

           

Toekomstbestendig
hogeschoolgebouw met

roosterdeur
Speciale roosters, unieke roosterdeuren en de luchtbehandeling voor

de grondige renovatie van Inholland Alkmaar.



 

Unieke roosterdeuren voor afzuiging

Op iedere verdieping zijn er speciale deuren nodig voor de afzuig van de gehele verdiepingslucht

(11.500 m3/h). OC Waterloo heeft hier custom made rooster deuren voor vervaardigd. Enorme

versterkte roosters met daarin al het hang- en sluitwerk geïntegreerd. Met deze roosterdeuren

wordt het open karakter van de nieuwe verdiepingen behouden, terwijl de afzuiging van de lucht

optimaal blijft. De gepoedercoate roosterdeuren passen goed in het interieur en kleurstelling van

het gebouw. Zo hebben we volledig kunnen voldoen aan de wens van de architect en adviseur

om een functionerende afzuigopening passend in het school-interieur te creëren.

Naast deze prachtige producten van OC Waterloo zijn er ook luchtbehandelingskasten van OC

Verhulst geleverd, zodat er in deze mooie nieuwe omgeving ook frisse en gezonde lucht wordt

ingeblazen. In totaal zijn er drie luchtbehandelingskasten (totaal 103.800 m3/h) geleverd, allen

voorzien van warmtewielen voor een optimale energiebesparing. 

Meer weten over dit project? Bekijk onze referentievideo

 



OC Waterloo
Ondernemersweg 2

7451 PK Holten (NL)

+31 548 374 375

info@oc-waterloo.nl

www.oc-waterloo.nl

tel:+31548374375
mailto:info@oc-waterloo.nl
http://www.oc-waterloo.nl

	Informatiekaart referentie
	Toekomstbestendig hogeschoolgebouw met roosterdeur
	SPECIAAL ONTWERP VRAAGT OM SPECIALE ROOSTERS
	Unieke roosterdeuren voor afzuiging
	Meer weten over dit project? Bekijk onze referentievideo



