
Feestelijke opening van duurzaam KC Cornelius Venhorst 

Een nieuw klimaatsysteem met ingebouwde CO2-

regelaar, 166 zonnepanelen, zonneschermen, 

ledverlichting, nieuw glaswerk, kozijnen en 

schilderwerk: KC Cornelius kan weer een flink aantal 

jaren vooruit. Het heeft even geduurd voor alles klaar 

was, maar trots mogen ze zijn op de vernieuwde, 

groene school. ‘Wij gunnen onze kinderen, 

leerkrachten en pedagogisch medewerkers een 

gezonde leef- en werkomgeving die ook nog eens 

goed is voor het milieu.’ 

Een klas waar het in de zomer te warm is en in de winter te koud. Dat komt de ontwikkeling van 

kinderen niet ten goede. Op KC Cornelius zullen ze daar de komende jaren geen last meer van 

hebben. ‘Het nieuwe klimaatsysteem houdt niet alleen de klas op temperatuur maar houdt ook de 

CO2 in de gaten’, vertelt kindcentrumleider Walther Groenendaal. ‘We hebben de luchtkwaliteit 

voorheen wel eens getest: in een volle klas is er binnen een kwartier teveel CO2 in de lucht en 

moeten de ramen open. Daar moet je vervolgens weer tegen stoken. Verre van ideaal natuurlijk. Nu 

ademt het hele kindcentrum constant gezonde lucht in.’ 

Cijfers en grafieken 

Een uitkering van de overheid (SUVIS) heeft voor KC Cornelius een deel van de bouw- en 

installatiekosten vergoed. Daar staat tegenover dat het kindcentrum de komende tijd de 

opbrengsten aan het rijk zal moeten verantwoorden. Slimme meters houden alle gegevens netjes bij. 

Daar worden de kinderen van het KC bij betrokken. ‘Op een grote monitor in de aula wordt 

bijvoorbeeld de opbrengst van de zonnepanelen in beeld gebracht’, legt Groenendaal uit. ‘Zo kunnen 

kinderen zelf zien of er die dag genoeg energie is opgewekt ten opzichte van het verbruik. Daar 

wordt ook aandacht aan besteed tijdens de lessen, zodat de kinderen de cijfers en grafieken juist 

leren interpreteren.’ 

Authentieke uitstraling 

Ook al is KC Cornelius met de renovatie een moderne weg ingeslagen, toch heeft het KC-bestuur 

volgens clusterdirecteur Argo van den Bogert rekening gehouden met het behoud van de 

authentieke uitstraling van het St. Josephplein. ‘Zo is een deel van de ramen aan de voorzijde van het 

gebouw vervangen door dubbel glas. Ook was een deel van de kozijnen aan vervanging toe. Maar we 

hebben er – na toestemming van de Monumentencommissie - voor gezorgd dat het authentieke 

karakter van het gebouw en het plein gewaarborgd blijft.’ 

Feestelijke opening 

Deze week was het zover en kon het vernieuwde kindcentrum feestelijk worden heropend. Onder 

toeziend oog van alle kinderen werd er geen lintje doorgeknipt maar werden er schroeven los 

geschroefd door bestuurder van Stichting GOO, Ab Groen, en wethouder van de gemeente Boekel, 

Henri Willems. Daarmee is het nieuwe, duurzame KC Cornelius officieel geopend.  


