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alleen bezit hij ruime expertise op zijn vakgebied, ook weet hij veel
te vertellen over de geschiedenis van de locatie. ‘De bouw van het
Kleinseminarie startte op 10 november 1932. Op 16 oktober 1935
werd het Aartsbisschoppelijk Kleinseminarie in gebruik genomen.
De Duitsers hebben in 1943 de broeders eruit gezet. Vervolgens
bouwden ze op de terreinen een aantal extra gebouwen. Zij lieten het geheel in 1945 redelijk netjes achter, maar daarna trokken de geallieerden erin en die gingen minder zorgvuldig met de
gebouwen om. Rond 1946 keerden de broeders weer terug. Tot
het schooljaar 1972-1973 functioneerden de gebouwen weer als
Seminarie, waarna het bisdom het complex verkocht aan de Rijksgebouwendienst. Na een grondige verbouwing, startte er in 1975
de opleidingsschool voor het korps Rijkspolitie genomen. In 2004
werd de naam Politieacademie ingevoerd.’

en ook de master-opleiding voor recherchekundige worden hier
samengevoegd. Stanneveld: ‘Op de bouw zijn vier werkvoorbereiders en drie uitvoerders werkzaam. Inclusief alle onderaannemers
lopen er bij topdrukte ongeveer 150 mensen rond. Het bouwmanagementbureau Brains to Build verzorgde het voortraject,
geassisteerd door ABT die als bouwdirectie fungeert. Eyecatcher
van de nieuwe politieacademie wordt het atrium (de voormalige
binnentuin). Het is het centrale punt van het complex, een open
ruimte van 25 meter hoog met veel glas bovenin. Er komen veel
trappen op uit en twee glazen liften. De breviergangen staan in
open verbinding met het atrium. Vroeger liepen de broeders in
die gangen te bidden. Tijdens de restauratie blijft de kerk intact,
In het atrium

Binnentuin

Artist impression van nieuwbouw ingemonteerd in zwart-wit foto van de bestaande bouw. Het nieuwe atrium trekt op de foto en in werkelijkheid alle aandacht

Politieacademie
Apeldoorn bouwt
aan toekomst
Tijdens renovatie- en restauratiewerkzaamheden komen slopers en bouwers vaak historisch interessante zaken tegen. Soms beperkt zich dat niet tot schilderingen achter een verlaagd plafond of oude
tegels onder een laag gips. Van de geschiedenis van het voormalige Kleinseminarie in Apeldoorn, waar
sinds de jaren zeventig de Politieacademie is gevestigd, worden nog steeds sporen gevonden. Sporen
die een verhaal vertellen.
Tekst | Karen de Jager Beeld | www.voog.nl, Atelier Pro
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Op het grote lommerrijke terrein van 16 hectare van de Politieacademie te Apeldoorn werkt de bouwcombinatie Dura Vermeer/
Draisma vof aan het herstel en de nieuwbouw van het gebouwencomplex. Middelpunt wordt het hoofdgebouw van het voormalige Kleinseminarie inclusief de oude kerk met als spil waarom
het nieuwe complex draait, een nieuw en prachtig glas overdekt
atrium. Projectleider Heinz Stanneveld (Aannemingsbedrijf Draisma BV Apeldoorn) lijkt goed te weten waar hij mee bezig is. Niet
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BouwInfo
Bouwprogr amma

De oplevering van de huidige bouwwerkzaamheden staat gepland
voor juni 2010. Dan heb je het over de renovatie, nieuwbouw,
aanleg van parkeerplaatsen en een toegangsweg. Allereerst is begonnen met het kappen van bomen en de sloop van aanbouwen
en niet constructieve wanden en vloeren. Na oplevering van fase
1, zullen in de tweede fase nog diverse opstallen verwijderd worden. Bovendien completeert de aannemer de infrastructuur met
de aanleg van een vijver voor hemelwateropvang. Dit zal nog ongeveer twintig weken in beslag nemen. Uiteindelijk gaan er 2600
mensen van het complex gebruikmaken om te werken en te leren.
Alle stafafdelingen (niveau vijf en zes), de opleidingen in Zutphen,
rechercheopleidingen, speciale opleidingen zoals de rijopleiding
In deze voormalige binnentuin komt het atrium, achter de segmentbogen
bevinden zich de breviergangen

restauratie/nieuwbouw (bvo:
22000/17000 m 2 ); Slopen
diverse resterende opstallen en
completeren infrastructuur inclusief aanleg vijver voor
waterberging
Periode start Juli 2008,
einde juni 2010
Bouwsom e 56 miljoen
(excl. btw)
Opdr acht Politieacademie
Ontwerp Atelier PRO, Den Haag
Advies

Deerns Raadgevende Ingenieurs,
Rijswijk (Adviseur installaties);
Brains to Build, Amersfoort
(Bouwdirectie Concernlocatie)
Uit voering

Bouwcombinatie Dura Vermeer /
Draisma vof (Hoofdaannemer);
Van der Wal Glas-in-lood, Vorden
(Glas-in-lood)
Install aties

Hollander Techniek, Apeldoorn
(E installaties); BAM Techniek,
Apeldoorn (W installaties)
Overig

ABT, Arnhem (Directievoering en
toezicht); Corsmit Raadgevend
Ingenieursbureau, Rijswijk
(Constructeur)
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maar verandert van bestemming tot eetzaal. In het naastliggende
bouwdeel komt de centrale keuken.’

Jeeps
Veel oud-leerlingen van het Kleinseminarie, die hier vroeger intern zaten, bewaarden nostalgische gevoelens aan de gebouwen.
Stanneveld: ‘Een aantal van hen is daarom komen kijken, om voor
de sloop nog even de sfeer te proeven. In de leien van de kerktoren stond het een en ander gekrast, liefdesberichtjes en zo.’ Het
restauratie- renovatieproject is dusdanig groot van omvang dat
er soms ad hoc keuzes moeten worden gemaakt. Hoe verdeel je
het budget over de te restaureren onderdelen? Stanneveld: ‘Het
herstellen van het glas-in-lood is bijvoorbeeld een kostbare aangelegenheid. Op de kerktoren zitten leien die slecht zijn, maar
de oorspronkelijke leigroeve bestaat niet meer. Dan moet er een
andere lei gekozen worden, maar welke komt het best overeen in
kwaliteit en kleur? Bij het slaan van de officiële eerste paal liet
de gemeente Apeldoorn gelukkig weten de restauratie van de

Nieuwbouw

Kerk

Atrium

via energieopslagsysteem wordt geleverd, ontstaat er een
forse energiebesparing. Want er is geen energie nodig voor
afzuigventilatoren en er treden geen infiltratieverliezen op.
Daarnaast bespaart dit installatieconcept op bouwkundige
kosten omdat er geen afvoerschachten nodig zijn.
? Meer informatie
Deerns Raadgevende Ingenieurs, Rijswijk
Telefoon | 070 3957400
Website | www.deerns.nl/duurzaamx

	B AM techniek bewijst creativiteit en
improvisatievermogen
‘De renovatie en nieuwbouw van de Politieacademie is een
prestigieuze opdracht op een bijzonder mooie plek in onze
vestigingsplaats Apeldoorn,’ vertelt Henk-Jan Meuleman,
projectleider namens BAM Techniek Regio Oost. Dit bedrijf

‘Overal waren liefdesberichtjes gekrast in leien van kerkdak’

Theater

Plattegrond van begane grond van het voormalige Kleinseminarie met ingekleurd de bouwkundige aanpassingen

Deerns is het grootste onafhankelijke ingenieursbureau in Nederland op het gebied van installatietechniek, energie en bouwfysica.
Met tien vestigingen in Nederland, Duitsland, Dubai
en de Verenigde Staten is Deerns een toonaangevende internationale speler.

kerkklok op zich te nemen. Daardoor was er budget vrijgekomen
voor de restauratie van het kruis op de toren. Momenteel ligt
dat kruis bij de smid om te vergulden.’ De oude gevels blijven
overal zoveel mogelijk gehandhaafd. Het reinigen van de gevel
gebeurt daarom mondjesmaat. ‘Het moet er oud blijven uitzien.
Wel vervangen we de houten kozijnen waar houtrot inzit, maar
wel met behoud van authenticiteit.’ Naast de originele geglazuurde stenen en gele tegeltjes onder een dikke gipslaag kwamen de bouwers ook allerlei historische trivia tegen. ‘Achter de
knieschotten in een gebouwvleugel lagen nog Duitse vlaggen en
we troffen kranten uit de jaren zestig aan. Ook de geallieerden
lieten verrassingen voor ons achter. Daarom wordt voor we gaan
graven voor de aanleg van de fundering overal eerst gedetecteerd
op munitie. Er heeft op diverse plekken nooit eerder een goed
bodemonderzoek plaatsgevonden, dus wie weet wat wij bouwers
nog tegenkomen. Misschien wel een paar oude jeeps.’ n

is verantwoordelijk voor alle werktuigbouwkundige en regeltechnische installaties. ‘De voorzieningen in het bestaande
gebouw worden volledig vernieuwd, waarbij de opdrachtgever koos voor verwarming via een innovatief bodemopslagsysteem. Verder verzorgt BAM Techniek de installaties
Waar nodig brachten de bouwers materialen aan die tegen mechanische
beschadigingen beschermen, zoals hier op de begane grond

Projectinfo
	D eerns ontwikkelt innovatief overdrukconcept
Deerns is bij de renovatie van de Politieacademie, vanaf het
ontwerp tot en met de uitvoeringsbegeleiding, verantwoordelijk voor de werktuigbouwkundige, elektrotechnische,
transport- en regeltechnische installaties.

BRENGT IDEEËN TOT LEVEN
Adviezen van Deerns: opmerkelijk duurzaam!
Op installatietechnisch gebied valt veel te winnen als het om duurzaamheid
gaat. Vanuit deze gedachte heeft Deerns vernieuwende concepten uitgedacht
en toegepast. Bijvoorbeeld voor ziekenhuizen, kantoorgebouwen, luchthavens
en datacenters. Verschillende oplossingen op diverse gebieden, maar met een
gemeenschappelijke deler: opmerkelijk duurzaam.

Overdruk = duurzaam
Bij de renovatie van het rijksmonument is extra aandacht
gegeven aan duurzaamheidaspecten. Zo hebben de energiespecialisten van Deerns met CDF-simulaties aangetoond dat voor de Politieacademie een installatie volgens
het zogeheten overdrukconcept de beste optie is. De gebouwschil bestaat uit ongeïsoleerde gevels en enkelglas
in metalen kozijnen. Bij het overdruksysteem wordt verse
lucht mechanisch en in overdruk het gebouw binnengebracht. Deze lucht verlaat het gebouw op natuurlijke wijze via de ongeïsoleerde gevels. Dit gaat de infiltratie van
(koude) buitenlucht tegen. Omdat de verwarmingsenergie

Voor de nieuwbouw zijn er meerdere bomen gerooid maar bij ingang van
terreinen bleven de eiken gespaard

www.deerns.nl/duurzaam
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Techniek, onze
tweede natuur.
BAM Techniek is dé multidisciplinaire dienstverlener
als het gaat om het realiseren, onderhouden en
beheren van technische installaties. Met techniek
als onze ‘tweede natuur’ beschikken wij over alle
kennis en ervaring om elk project aan te kunnen.
Hoe groot of complex ook.
Hierbij kunnen wij – dus ook onze relaties – altijd
een beroep doen op een van Europa’s grootste en
meest veelzijdige bouwondernemingen: Koninklijke
BAM Groep.
Wilt u nader kennismaken met BAM Techniek?
Bel (055) 538 76 00 of kijk op www.bamtechniek.nl

Kerkruimte verandert in bedrijfsrestaurant

voor luchtbehandeling, sanitair en mechanische ventilatie.
Ook nemen wij de aanleg van sprinklers in het te renoveren
gedeelte voor onze rekening, evenals de inrichting van het
laboratorium in de nieuwbouw.’

www.bamtechniek.nl

Restauratie glas-in-lood.
Nieuw glas-in-lood.
Ook gebrandschilderd glas-in-lood.
Glasappliqué.
Gezandstraald glas.
Distributeur van mondgeblazen,
gegoten en machinaal gegoten
en machinaal gekleurd vlakglas.

? Meer informatie
BAM techniek, Apeldoorn
Telefoon | 055 5387600
E-mail | Apeldoorn@bamtechniek.nl

BUILDING A FRONT
CREATING A FACE

www.kloosterman.nl
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Improvisatie
Wat maakt dit project bijzonder voor BAM Techniek? Meuleman: ‘Het Klein Seminarie is een rijksmonument; dat levert
de nodige beperkingen op bij de aanleg van de technische
installaties. Daar komt bij dat het gebouw groot en langgerekt is. Dit maakt het tot een logistiek complexe opdracht
die een zorgvuldige voorbereiding vereist. Ook is vooraf niet
altijd duidelijk wat we tijdens de renovatie tegenkomen. Er
wordt een nadrukkelijk beroep gedaan op het improvisatievermogen en de creativiteit van onze mensen, zowel bij de
werkvoorbereiding als in de uitvoering. Deze uitdaging gaan
we graag aan, in nauw samenspel met de andere bouwpartners.’

Achter de knieschotten
lagen nog Duitse vlaggen
Ontspanningszaal is ideale collegezaal

Sacristie

	Van der Wal Glas-in-Lood bv: een ware perfectionist in glas-in-lood

VAN DER WAL
glas in lood bv

Het Hoge 5 7251 XT Vorden
Postbus 6
7250 AA Vorden
Tel. :
0575 555 742
Fax :
0575 555 679
www.vanderwal-glasinlood.nl
info@vanderwal-glasinlood.nl

Van der Wal Glas-in-Lood bv is sinds 1982 een echte specialist in het restaureren en het nieuw vervaardigen van glasin-lood. Geen wonder dat de Politieacademie het bedrijf
Van der Wal Glas-in-Lood verantwoordelijk maakte voor de
restauratie van de talloze glas-in-lood panelen die de politieacademie rijk is. In de kerkruimte alleen al bevinden zich
meer dan 800 glas-in-lood panelen, variërend van panelen
met enkele gekleurde glaasjes tot zeer druk uitgevoerde panelen. Een groot aantal van de T-ijzers die de grote raampartijen in kleinere panelen verdelen en waarop het glas-in-
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lood bevestigd is, zijn door vochttoetreding verroest. Deze
roestvorming leidt tot een toenemende druk op het glas-inlood, dat hierdoor vervormt. Bij de restauratie van glas-inlood worden de panelen eerst nauwkeurig in kaart gebracht
en vervolgens verwijderd uit de sponning. Daarna vervoert
Van der Wal Glas-in-Lood de panelen naar het bedrijfsatelier
te Vorden, waar de eigenlijke restauratie begint. De panelen
worden uit elkaar gehaald en ontdaan van lood en kitresten.
Vervolgens worden gebroken of ontbrekende glaasjes vervangen door glas van gelijke soort, kleur en structuur. Hierna zet Van der Wal de panelen opnieuw in elkaar met loden
H-profielen, die worden gesoldeerd en vervolgens afgekit
met glazenierskit. Na terugplaatsing in de oorspronkelijke
sponning voegt Van der Wal het glas-in-lood opnieuw aan.
Om het gerestaureerde glas-in-lood te beschermen tegen
weersinvloeden en vandalen zal er gedeeltelijk beschermende voorzetbeglazing van gelaagd glas geplaatst worden.

Concernlocatie aan de Arnhemseweg in Apeldoorn. Het
voormalig aartsbisschoppelijk Kleinseminarie ondergaat
een forse verbouwing, waarbij de karakteristieke elementen van het rijksmonument behouden blijven. Het verkrijgen van de bouwvergunning ging gepaard met behoorlijke
vertraging, aldus Matthijs Bakker van Brains to Build B.V.

? Meer informatie
Van der Wal Glas-in-Lood bv, Vorden
Telefoon | 0575 555742
Website | www.vanderwal-glasinlood.nl

Matthijs Bakker van Brains to Build B.V.

	B rains to Build B.V. houdt project
Concernlocatie Politieacademie op stoom
De Politieacademie kreeg juli 2008 eindelijk de bouwvergunning rond voor de nieuwbouw en renovatie van haar

(Amersfoort). ‘Vooral voor wat betreft de exacte uitwerking
van technische details bleek de vergunningverlening een
langdurig proces. Hiervoor hebben we van Brains to Build
veel aan begeleiding en stroomlijning gedaan.’

Uw huisvestingsvraagstuk is onze uitdaging.
Een bouwproject is altijd dynamisch en vaak complex. Brains to Build heeft twintig jaar
ervaring met gecompliceerde huisvestingsvraagstukken. Dankzij een resultaatgerichte
aanpak waar kennis, betrokkenheid en verfrissend pragmatisme hand in hand gaan,
heeft Brains to Build een passend antwoord op elk huisvestingsvraagstuk.

www.brainstobuild.com
Postbus 961
3800 AZ Amersfoort
T +31 (0)6 - 12 76 24 80
E info@brainstobuild.com

Samen bouwen aan de toekomst van de Politieacademie
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Sfeervol geheel met veel glas-in-lood, betegelde wanden en smeedijzeren balustrades, typisch voor de Nederlandse instituutsarchitectuur uit de jaren dertig

Verantwoordelijk
Bakker vertelt: ‘In 1999 is het strategisch huisvestingsplan
gemaakt voor de Politieacademie door Arcadis. Een jaar
later ben ik bij het project betrokken geraakt vanuit mijn
vorige werkgever PRC. We hebben een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar functies die in de bestaande gebouwen
gevestigd konden worden. Omdat er een drietal Politieacademie-vestigingen worden samengevoegd op de nieuwe locatie, was er bovendien een uitbreiding met zo’n 12.000 m2
nodig van de bestaande 23.000 m2. Er komen een nieuwe
onderwijsvleugel en een facilitair centrum bij. De vroegere
binnentuin wordt overkapt, waardoor een atrium ontstaat.’
Toen Bakker in september 2007 als huisvestingsadviseur en
projectmanager voor zichzelf begon, ging onder meer de Politieacademie als klant mee. ‘Zo is er – in een eerdere fase een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen.

-//) "2!"!.4
WzNB Mooi Brabant, een samenwerkingsverband van
Brabantse gemeenten, komt graag in contact met
mensen die beschikken over relevante kennis en ervaring
naar inhoud, vorm en proces. En deze expertise willen
inzetten om de ruimtelijke kwaliteit van Noord-Brabant
te bevorderen.

Op dit moment zoekt WzNB Mooi
Brabant met name leden voor de
gemeentelijke Adviescommissies
Ruimtelijke Kwaliteit.
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Elektrotechnisch bureau
W.H. Hirdes bv

Daarnaast heeft Brains to Build het ontwerptraject begeleid
en overleg gevoerd met de instanties. We zijn vervolgens
betrokken geweest bij de aanbestedingsprocedure en zijn
momenteel verantwoordelijk voor de projectleiding tot de
oplevering medio 2010.’
Integraal
De kracht van Brains to Build is volgens Bakker de integrale
aanpak, waarbij Brains to Build het gehele traject vanaf het
eerste huisvestingsvraagstuk tot de oplevering begeleidt.
‘Momenteel zijn we tevens betrokken bij een project van
Schiphol Real Estate voor de bouw van een nieuw kantoorpand. Naast dat dit het nieuwe hoofdkantoor voor Transavia
wordt, is er ruimte voor nog een huurder in die nieuwbouw.
Bijzonder is dat dit kantoor waarschijnlijk het allereerste gebouw van Europa wordt, dat voldoet aan het Amerikaanse
keurmerk Leed-Platinum vanwege de bijzondere duurzame
bouw en exploitatie.’
? Meer informatie
Brains to Build B.V. huisvestingsadviseurs en projectmanagers, Amersfoort
Telefoon | 06 12762480
Website | www.brainstobuild.com

Geheimzinnige grotto in de tuin. Oude omgebouwde kalkput
of kolenas samengesinterd door een aanstaande priester die
zich verveelde? Toespeling op de Lourdes-grot?
Witbolstraat 46
1032 LD Amsterdam Tel. 020 66 52 501

www.hirdes-energie.nl
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