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Kandidatuur BREDE SCHOOL LOSSER voor de TWENTSE DUURZAAMHEIDSPRIJS 2015 

 

  
    

Basisscholen    : De Imenhof en De Verrekijker 

Besturen    : Consent en SKOLO 

Partners in opdracht   : Gemeente Losser, Consent en SKOLO 

Partners in duurzaamheid  : Cogas Almelo, provincie Overijssel 

Bouwkundig advies   : ICS adviseurs Zwolle, St. Joseph Almelo, DWA Rijssen 

Architect    : LKSvdDD Hengelo 

Regie en aannemers   : Gemeente Losser openbare werken; Passie voor Tuinen  

                                                                         Enschede, TWW Oldenzaal, Kühlkamp Losser,                                                                      

                                                                         Alferink Groenlo, Rotsbouw Aalten                                                          

 

Duurzaamheid 1. Voorzieningen zonne- en bodemenergie 

Het platte dak is geheel bedekt met zonnepanelen en in het gebouw staat een moderne installatie 

voor koude- en warmteopslag vanuit bodemenergie. Een indrukwekkend geheel waardoor in het 

goed geïsoleerde gebouw op een duurzame en zuinige manier energie kan worden gebruikt. In het 

gebouw zijn allerlei energiezuinige apparaten geplaatst b.v. airconditioning en verlichting. Dit is het 

resultaat van een uitstekend gebouwelijk ontwerp, van een investering door Cogas en subsidiëring 

door de provincie Overijssel. 

 

Duurzaamheid 2. Waterbeheersing en zorg voor de natuur 

Al het hemelwater van het gebouw en de buitenruimte is afgekoppeld van het riool en wordt 

opgevangen in een infiltratievoorziening. Er is sprake van een klimaatbestendige buitenruimte        

b.v. het verminderen van hittestress door aanplant van nieuwe bomen en struiken in het ruime 

natuurlijke gebied. Bestaande bomen zijn in het ontwerp meegenomen en er is ook een grote 

kastanjeboom verplaatst. Er is een prachtig ruimtelijk buitengebied met moderne spelvoorzieningen 

voor de school en de buurt. 

 

Duurzaamheid 3. Samenwerking en educatie 

Duurzaamheid is zeker gegarandeerd als de samenwerking tussen de partners optimaal is. Beide 

schoolteams werken samen in dit gebouw met een ruim aantal multifunctionele ruimten. De 

collegiale binding tussen beide teams en besturen is voorbeeldig te noemen, er is een optimale 

samenwerking met de gemeente Losser en een positieve samenspraak met de buurt. 

De scholen besteden in hun lesprogramma regelmatig aandacht aan de genoemde aspecten van 

duurzaamheid b.v. spaarzaamheid met energie en de leerlingen kunnen met eigen ogen zien hoe het 

infiltratiesysteem van het hemelwater werkt. 

 

De BREDE SCHOOL LOSSER is duurzaam. De beste van TWENTE in 2015! 

http://www.kbsdeverrekijker.nl/
http://www.imenhof.nl/

