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Transformatie en uitbreiding van Politieacademie te Apeldoorn
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Getoogd atrium als hart
van Politieacademie
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Indrukwekkende boogspanten onder het glazen atriumdak maken
van de binnenplaats een bouwtechnisch spektakel voor de mediatheek en het open leercentrum. Met zorg is het bestaande karakter
van het voormalige kleinseminarie gecombineerd met moderne
ingrepen. Zo zijn de monumentale gevels met stalen ramen
behouden dankzij een overdruksysteem. Tekst: Josine Crone; Foto’s: Rob Hoekstra
1. De voormalige binnenplaats van het seminarie is overdekt
met een glazen atriumdak op stalen boogspanten.
2. Het atrium is het logistieke hart en heeft insteekverdiepingen
voor het open leercentrum en de mediatheek.

Wat de kracht kan zijn van hergebruik van een bestaand gebouw
is goed te zien in de vernieuwde Politieacademie in Apeldoorn. De
prachtige lokalen met hoge plafonds en kleurrijk tegelwerk rondom
het nieuwe atrium maken duidelijk dat we hier te maken hebben
met een bijzonder en hoogwaardig gebouw. Dit rijksmonument
was oorspronkelijk een seminarie en is op een interessante wijze
geschikt gemaakt voor zijn nieuwe functie. Gebouwd in 1935 naar
ontwerp van architect Jan van Hardeveld, heeft het kleinseminarie
een tijd gediend als opleidingsinstituut voor priesters. In de Tweede
Wereldoorlog heeft de bezetter het complex gevorderd om in te
zetten als kazerne. Daarna is het door de Canadezen gebruikt als
Europees Hoofdkantoor, gevolgd door de functie als seminarium
en vanaf 1973 is het opleidingscentrum voor de Rijkspolitie.
Het bijzondere karakter van het gebouw en de deugdelijke bouw
vormden een geschikte basis om hier de Concernlocatie voor de
Politieacademie te vestigen. Opvallend is dat behoud, herstel en
uitbreiding van dit rijksmonument bovendien goedkoper was dan
complete nieuwbouw op een andere locatie.
Zeer kenmerkend voor het complex zijn de getoogde ramen, de
rijke decoratie met natuursteen en zeer fraai tegelwerk in hemelse
kleuren. Hoewel het kleinseminarie door het materiaalgebruik en
de detaillering traditioneel oogt in de geest van de Delftse School,
blijkt het toch opvallend modern van constructie. Bijna alle vloeren
zijn van beton en rusten op betonnen portalen met overspanningen
tot 11,5 m. De kappen zijn ondersteund door stalen kapspanten,
prominent in het zicht van de gebruikers. Bovenin de kerktoren van
de kapel zat zelfs een watervat om de waterdruk op peil te houden.
De toepassing van ‘valsche plafonds’ in de gangen voor het verbergen van installatietechniek was destijds bijzonder.
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Robuust
Door de robuuste bouw en het goede onderhoud was er weinig
schade aan het casco. Slechts bij de kapspanten was een verstijving
nodig vanwege de huidige, strengere eisen. Wel waren karakteristieke afwerkingen, zoals het tegel- en houtwerk, volledig aan het
zicht onttrokken door verf- en spuitpleisterlagen. Het terugbrengen
van de oorspronkelijke afwerkingen vergde veel inspanningen en
herstelwerk.
Voor het nieuwe gebruik als Politieacademie waren uiteraard veel
bouwtechnische ingrepen nodig. Het meest opvallend is de overkapping van de binnenplaats tot een indrukwekkend atrium. Daarnaast is de maatwerkaanpak van de gevels in samenhang met de
klimaatinstallaties vernieuwend te noemen. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een overdrukinstallatie, waardoor de oorspronkelijke
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Doorsnede A-A
stalen buitenkozijnen met enkel glas gehandhaafd konden worden
(zie verderop in dit artikel).

50

Centrale huisvesting
Op de Politieacademie komen werving, selectie, onderwijs en onderzoek samen. De opleidingen van verschillende locaties zijn nu
op deze centrale Concernlocatie gehuisvest. Omdat niet alle functies in het bestaande gebouw passen, zijn specifieke politiefuncties
zoals oefenwoningen, laboratoria, facilitaire functies en de schietbaan in aparte aanbouwen gerealiseerd. Het complete plan is ontworpen door Atelier Pro.
De hoofdentree van het instituut is aan de noordkant gelegd omdat
hier voldoende ruimte was voor de toegang van 2000 studenten en
personeelsleden. Met een glazen voorbouw is een royaal toegangs-
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portaal gecreëerd. Het logistieke hart van het complex is de overdekte
binnenplaats, die tevens dienst doet als mediatheek en ontmoetingsruimte. Op de insteekverdiepingen zijn studieplekken voor het open
leercentrum gevestigd. In de vleugels rond het atrium liggen de klaslokalen op de onderste twee lagen en kantoren op de hogere verdiepingen.

Atrium
De eigenwijze toogvorm van het glazen dak op het atrium is al in
een vroeg stadium van de planontwikkeling ontworpen. De binnenplaats was aanvankelijk als ‘overdekte buitenruimte’ ontworpen.
In dat concept was de binnenplaats vooral een logistiek knooppunt,
waar de verblijfsfuncties waren ondergebracht in een aparte gesloten unit. Voor de rookafvoer bij brand was het ideaal als de rook
zich op een hoog punt verzamelt om van daaruit mechanisch afge-
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3. Het 36 m lange getoogde dak rust op vijf stalen spanten die
onderling zijn verbonden door stalen balken voor de stabiliteit.
4. De 25 m hoge stalen toogspanten zijn uitgevoerd als holle
kokers die zijn gelast van 10 respectievelijk 20 mm dik
plaatstaal. De parabolische vorm bood gunstige constructieve
mogelijkheden (foto Hutten Metaal).
5. In de brede gangen zijn kantoorwerkplekken gesitueerd.
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voerd te worden. Mede daarom kwamen de architecten op een paraboolvorm, als een gebogen blad papier, waarvan de top ver boven het
bestaande carré van het monument uitsteekt. Later werd besloten
het atrium toch uit te voeren als binnenruimte met een verblijfsfunctie, met een open karakter voor de mediatheek en het leercentrum.
Ondanks deze verandering van overdekte buiten- naar binnenruimte
is de vorm vanwege zijn opvallende uiterlijk gebleven. Deze parabolische vorm van de spanten bood namelijk ook gunstige constructieve
mogelijkheden om het bestaande monument niet te belasten met de
krachten van de nieuwe kap, volgens constructeur ABT. Bovendien
geven de bogen de Politieacademie een sterk beeldmerk en karakter.

Zelfdragende spantconstructie
Het 36 m lange getoogde dak rust op vijf stalen spanten, die voor de

stabiliteit onderling zijn verbonden door stalen balken en momentvast in de fundering van betonnen balken op mortelschroefpalen
zijn ingeklemd. De constructie van het dak mocht namelijk in het
geheel niet op de bestaande bouw rusten. Ook het opnemen van
horizontale krachten uit de togen was niet mogelijk. Vandaar dat
het glazen lessenaarsdak tussen de gemetselde oudbouw en het
deel van de toog dat boven dit vlak uitkomt, is opgelegd middels
een glijdoplegging.
De 25 m hoge stalen toogspanten zijn uitgevoerd als holle kokers,
die zijn gelast van 10 resp. 20 mm dik plaatstaal. De vorm van de
kokers is aangepast aan het krachtenverloop in de boog en verloopt
in doorsnede. Ieder spant bestaat uit twee delen. In de top, waar de
krachten het laagst zijn, is een haast onzichtbare verbinding tussen
de spantbenen gemaakt met een inwendige kopplaat-boutverbinding.
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Uitval zonwering
Tuimelraam vastgezet
Achterzetraam
Stalen kozijn (bestaand)

Compriband
Ventilatie voorziening
Achterzetraam

Terracotta raamlijst (bestaand)

Nieuw alu ventilatierooster in bestaand
stalen kozijn

Horizontaal detail
klimaatraam

Bestaande vensterbank
Verwarmingselement
Metalstud voorzetwand

Spankabel
zonwerend
doek
IPE100

Electra wandgoot
Zonwering met
buismotor

Verticale details klimaatraam
Verticale deklijsten
Isolatieglas met onderste ruit veiligheidsglas
Alu glasroeden
Gezette staalplaat
Montage voorziening
dakonderhoudsinstallatie
Gording 300x300mm

UNP280
Gording 150x300mm

Hoekstaal 80x120mm
Stalen profielplaat
Geventileerde spouw
Isolatie 100mm
Dampremmende folie
Geprofileerde staalplaat
IPE140 hoh 1500mm
Gording 300x300mm

Gordingen 2/60x100 met ventilatieopeningen
Kouvalverwarming
Firetdoek
Stalen dakplaat geperforeerd
Hangstijl
Akoestische isolatie

Glijvilt
Rubber slabbe op gezette stalen strip
Gording 300x300mm

Kunststof dakbedekking
Drukvaste isolatie
Dampremmende laag
Gezette staalplaat
IPE270

Alu afdekkap
met antidreun

Toe-/afvoer gevelverwarming

HE500B

Horizontale dilatering

Gezet staal 140x100mm
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Details atriumkap

Zonwering
met buismotor

Koker 300x300 met
consoles naar spant
1:20
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6. Het glazen dak wordt door de staalconstructie ondersteund
en belast de bestaande gevels langs de binnenplaats niet.
7. Op de zolderverdieping zijn de bovenste ramen uitgevoerd
als klimaatramen met ventilatieopeningen naar buiten.

Dichte wangen
De glasvlakken op de stalen togen zijn gesegmenteerd uitgevoerd met
doorvalveilig isolatieglas. In de wangen van de togen is een bekleding
van stalen dakplaten aangebracht in verband met de zonwering en
akoestiek. Met een volledig glazen boog zou het licht in het atrium te
fel zijn in verhouding met de binnenruimten en het atrium te veel opwarmen. De akoestische demping in de wangen is uitgevoerd met
geperforeerde staalplaten met een vulling van minerale wol. Door de
plaats en vulling van de wangen is het gelukt om de nagalmtijd in het
verder met harde materialen uitgevoerde atrium fors te beperken.
Aan de binnenzijde van de glazen daken is beweegbaar zonweringdoek aangebracht op basis van een kassenbouwsysteem. Voor het
onderhoud van het glazen dak zijn zowel binnen als buiten onderhoudsbruggen en railsystemen gebouwd.
De bestaande gemetselde gevels rondom het atrium zijn in oude
luister hersteld. De oorspronkelijke groenkoperen kleur van de
stalen ramen is teruggebracht. Op enkele plaatsen zijn extra doorbraken gemaakt, die met stalen portalen op een terughoudende
wijze zijn vormgegeven. Aangezien de wanden rondom het atrium
aan een eis van 20 minuten rookwerendheid moesten voldoen, zijn
speciale voorzetramen geplaatst waar nodig. Voorts was uiteraard
een sprinklerinstallatie vereist om het atrium als onderdeel van de
vluchtwegen te beveiligen. Behalve in de top van het atrium is de
sprinkler ook aan te treffen onder de studie-entresols voor beperking van de vuurlast bij de bibliotheekboeken.
Klimaatramen met overdruk
Een belangrijk uitgangspunt bij de transformatie van het voormalige seminarie was de respectvolle behandeling van het historische

karakter. Daarom zijn de originele stalen ramen in de gemetselde
gevels gehandhaafd. Met behulp van een overdruksysteem voor de
luchtbehandeling is – met advies van Deerns – toch een comfortabel binnenklimaat gerealiseerd. Dit systeem zorgt voor mechanische luchttoevoer naar alle ruimten. Luchtafvoer vindt op natuurlijke wijze plaats, vooral via de luchtlekke gevel, die voor deze toepassing zelfs nog wat meer openingen heeft gekregen.
Aan de binnenzijde van de ramen zijn enkelglazen achterzetramen
geplaatst. Hierdoor blijft de koudestraling beperkt. De borstweringen onder de ramen zijn aan de binnenzijde geïsoleerd en hier zijn
verwarmingselementen geïnstalleerd tegen koudeval. De aangevoerde lucht wordt via een rooster aan de bovenzijde van het achterzetraam in de spouw tussen de ruiten gevoerd. Daar zal de lucht
naar beneden stromen als gevolg van het drukverschil, om aan de
onderzijde van het buitenraam naar buiten te gaan. Voor deze laatste opening zijn smalle roosters onderin het bestaande (afgezaagde)
glas geplaatst. Een regenklep voorkomt inregenen. Het achterzetraam is te openen voor onderhoud. Doordat de ventilatielucht op
overdruk de spouw passeert wordt condensvorming voorkomen.
In de spouw is bovendien de zon- en lichtwering gehangen in de
vorm van horizontale lamellen. Zo is van de bestaande stalen kozijnen een klimaatraam gemaakt, zij het dat de ventilatielucht niet
wordt afgezogen maar naar buiten verdwijnt. Warmteterugwinning
is dus niet mogelijk. Desondanks wordt wel aan de duurzaamheidseisen voldaan omdat de klimaatinstallaties zijn aangesloten op een
langetermijn-warmte/koudeopslag in de bodem, die sterk bijdraagt
aan de energiezuinigheid van het complex. De ventilatielucht wordt
voorverwarmd of gekoeld, zonodig aangevuld met verwarming door
gasgestookte ketels.
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8. De entree van de Politieacademie is uitgebreid met een
nieuwe glazen voorbouw.
9. In de sober vormgegeven nieuwbouw zijn specifieke
politiefuncties gehuisvest die niet in de oudbouw passen.
10. Door de glazen entreehal is de toegangscapaciteit van het
gebouw fors vergroot.
11. De retourlucht uit het atrium verlaat via de nieuwe stalen
entreeportalen de ruimte.
12. In de tot restaurant verbouwde kapel is de
installatietechniek op zorgvuldige wijze achter de
bakstenen gewelven en onder de keldervloer verborgen.
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