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Compact, duurzaam en sportief

IKC Doetinchem groeit
in het nieuwe gebouw
Het Integrale Kindcentrum (IKC) Doetinchem Noord wordt in 2017 realiteit. In dit
centrum komen onderwijs, kinderopvang en buurtwerk samen in één gebouw.
De organisatie transformeert hiermee van een traditionele school naar een
toekomstgerichte organisatie met verschillende diensten voor 0-13 jarigen. In
het interdisciplinaire team werken pedagogisch medewerkers, interne begeleiders,
gedragsspecialisten en leerkrachten nauw samen.
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ONTWERP EN INRICHTING

I
“Naast
compactheid
was een
flexibele
opzet
essentieel.”

Projectinformatie
Project
Nieuwbouw IKC Doetinchem, met twee basis
scholen OBS Overstegen en Het Palet, KDV/BSO,
wijkbedrijf en welzijnsfuncties
Opdrachtgever
Gemeente Doetinchem
Architect

n het voorjaar 2017 opent het nieuwe IKC
Doetinchem haar deuren. Bij de start gaan de
beide scholen OBS Overstegen en Het Palet
samen onder één vlag als één school met één directeur. Het IKC bestaat naast de beide scholen ook uit
kinderopvang, welzijns- en wijkfuncties, waarbij
de kinderopvang onder het nieuwe bestuur gaat
vallen. De speelruimte van de kinderopvang sluit
naadloos aan op het leerplein van de onderbouw,
dat vervolgens weer op dat van de midden- en
bovenbouw aansluit. De ruimtelijke samenhang
versterkt daardoor een goede doorgaande leerlijn.
De buurtcoaches en het gemeentelijke groenbedrijf
krijgen ook een plek binnen het IKC. Kortom; het
wordt een plek die uitnodigt om te ontmoeten,
activiteiten te delen en te werken.

Compact gebouw
Het nieuwe IKC komt op een krap kavel en tegelijkertijd bijzondere plek te liggen, want het grenst aan
een indoor speeltuin, een sportzaal en het zwembad.
Henno Westeneng van RoosRos Architecten is
verantwoordelijk voor het ontwerp: “Het IKC
Doetinchem wordt een compact en duurzaam gebouw
met veel flexibiliteit en de mogelijkheid om het gebouw
eenvoudig uit te breiden. Het komt ten zuidwesten
van zwembad Rozengaarde, tussen het zwembad en
Mariëndael; een school voor speciaal onderwijs. Het
is een centrale locatie in de wijk die veel kansen biedt
om sporten, leren en ontmoeten te combineren. In
de wijk is het maatschappelijk vastgoed nog volop in
beweging en mogelijk wordt er later nog een school
aan het volume toegevoegd. Daar moest in het ontwerp
al rekening mee gehouden worden. Naast compactheid
was een flexibele opzet daarom ook essentieel in de
uitvraag. Dat heeft RoosRos opgelost door de gevel
uit prefab elementen op te bouwen, die er bij een
uitbreiding weer afgehaald kunnen worden. Bij prefab
heb je de associaties van lelijk en standaard, maar dat
is hier niet het geval. De gevel bestaat uit een prefab
bouwfysische schil, die de isolatie en ventilatie regelt.
En een esthetische buitenste schil, die later op de
bouw wordt aangebracht. Die buitenste schil bestaat
uit lichte keramische steenstrips met de uitstraling van
een bakstenen schoolgebouw.”

RoosRos Architecten
Aannemer
Klaassen Bouwmaatschappij Dinxperlo BV
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Design en Build (opdracht Maintain volgt na
oplevering)
Bvo
2.635 m²
Stichtingskosten
€ 3.450.000,Oplevering
juni 2017

Flexibel en aanpasbaar
Het gebouw moet toekomstige veranderingen binnen
de organisaties mogelijk maken. De twee scholen en de
kdv-organisatie groeien naar één organisatie met een
doorlopende leer- en ontwikkellijn voor 0-13 jarigen.
Het gebouw is er ook voor de wijk. Henno: “De verschillende functies, met elk hun eigen identiteit en organisatievorm, zijn geschakeld rond een gezamenlijk hart,
waarbij de mogelijkheid bestaat te compartimenteren
en ruimten te schakelen. Het onderwijsdeel bestaat uit
clusters die zijn georganiseerd rond leerpleinen. De
scholen hebben hoekjes om gedifferentieerd indivi-

dueel of samen te kunnen werken. Installatietechnisch
hebben we de stramienmaat als uitgangspunt genomen,
om aspecten als de vloerverwarming, de luchtbehandeling en bouwkundige en elektrotechnische toepassingen
te regelen. Het gebouw is per stramien aanpasbaar, dus
maximaal flexibel.
Bijna energieneutraal
De ruimtelijke context rond het IKC is grootschalig door
onder meer de sporthal en het zwembad. De nieuwbouw
grenst daar direct aan. Hoe houd je dan een herkenbaar
gebouw? “Een transparante gevel tussen de verschillende architectonische volumes zorgt dat het IKC niet aan
het bestaande gebouw ‘geplakt’ wordt. In dit tussenlid is
ook de transparante, in het oog springende hoofdentree
gesitueerd,” aldus de architect. “Door het metselwerk
en de kozijnen in de gevel te laten verspringen, ontstaat
dynamiek en schaal. Het gebouw sluit zo goed aan bij de
maat en belevingswereld van het kind.”
TCO
Het nieuwe IKC is een duurzaam en bijna energieneutraal gebouw (BENG) met een zeer lage EPC dat ontworpen is aan de hand van een Total Cost of Ownership
berekening. Op basis daarvan is installatietechnisch
gekozen voor een beproefd systeem dat door de gebruikers eenvoudig te bedienen is. Het IKC heeft een gunstige
bruto-netto verhouding, doordat er vrijwel geen gangen
zijn. Door de compacte bouw zijn ook de vormfactoren
optimaal. Dit alles draagt bij aan een gebouw dat goed
te exploiteren is en past binnen de financiële kaders
die hiervoor door de opdrachtgevers zijn gesteld. Er is
zoveel vertrouwen in het ontwerp en de uitvoering van
het gebouw, dat de beheerstichting naar verwachting het
onderhoud na de oplevering ook aan de aannemer gunt.
Voor meer informatie neemt u contact op met Henno Westeneng
van RoosRos architecten: henno@roosros.nl. Het begeleidingstraject
van IKC Doetinchem Noord wordt mede gefinancierd door het Euro
pees Sociaal Fonds van de Europese Unie in het kader van ‘duurzame
inzetbaarheid’. Zie ook: schooldomein.nl/ikc-doetinchem of voor een
sfeerimpressie: schooldomein.nl/ikc-sfeerimpressie.

‘Samen voor de kinderen in de wijk’
De gemiddelde leerling bestaat niet, daarom bieden we in
de organisatie van ons IKC steeds meer maatwerk in vier
clusters: de kinderopvang, onder-, midden- en bovenbouw, waarbij elke cluster een eigen plekje in het gebouw
krijgt. De samenwerking met ouders en onze partners in
het gebouw is belangrijk om de beste toekomst aan onze
kinderen te geven: samen spelen, samen leren, samen
ontmoeten. Voor een goede ontwikkeling van de kinderen
hebben we iedereen nodig. De huisvesting ondersteunt
deze visie.
Herman Nieuwenhuis, directeur IKC Doetinchem
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