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IKC Berkelwijk

1e verdieping

Het Integraal Kindcentrum Berkelwijk
is een bijzondere vertaling van de
gemeenschappelijke
onderwijsvisie
en
dromen van haar gebruikers: de Openbare
Basisschool de Heerd, het Expertisecentrum,
de Christelijke Basissschool de Holm en de
Kinderopvang Humanitas en komt te staan
op de huidige locatie van de gymzaal en
taalschool in woonwijk Berkelwijk te Leusden.
Werken aan het ontwerp van IKC Berkelwijk
is een intensief proces van dromen, denken,
inspiratie, verbeelding en communicatie.
geweest. Een proces waarin alles in dienst
heeft gestaan om een optimaal gebouw
te realiseren waar visie en praktijk elkaar
vinden, waar kinderen een uitdagende (leer)
omgeving hebben en de professionals een
inspirerende werkomgeving. Een gebouw
waarin het geheel meer betekent dan de som
der delen.
Het gebouw is vormgegeven vanuit een
goed bedacht ruimtelijk concept dat zorgt
dat alle gebruikers optimaal zijn verenigd in
het nieuwe IKC. Het ontwerp is gebaseerd op
het programma van eisen en de individuele
eisen, wensen en dromen van de gebruikers.
Van groot belang tijdens het ontwerpproces
waren de werksessies met de gebruikers
waar de functionele schema’s en het
ruimtelijk concept steeds verfijnder werden.
Dit alles heeft geleid tot het ontwerp
voor het IKC Berkelwijk als integraal gebouw
met de volgende karakteristieken:
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• Passend in de omgeving
• Transparant en open
• Licht en ruimtelijk
• Flexibel in gebruik

De locatie

De locatie voor het IKC Berkewijk is gekozen
na een uitgebreide analyse waar de volgende
uitgangspunten aan de orde zijn geweest:
•
•
•
•
•
•
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de positie van het IKC op de kavel en het
afstemmen van de gebouwhoogte in
relatie tot de buurt;
het behoud van zo veel mogelijk
bestaande bomen;
de orientatie van het gebouw;
de logische situering van de entrees in
verband met aanrijroutes;
het faciliteren van separate speelpleinen
voor kleine en oudere kinderen;
het mogelijk maken van het behouden
van basisschool de Heerd tijdens de
Bouw van het IKC zodat beide scholen
alleen een keer hoeven te verhuizen;

context
stedenbouwkundige inpassing
Het IKC Berkelwijk is gepositioneerd op
de huidige locatie van de taalschool en
de gymzaal, met de hoofdentree aan de
oostzijde, richting de hoofd aanrijroute naar
het gebouw. Vanuit het oosten wordt het
gebouw over de volledige brede van de gevel
ervaren als een eenlaags gebouw door het
ophogen van het maaiveld. Aan de westkant
neemt het gebouw afstand ten opzichten
van haar omgeving om te voorkomen dat
het IKC als overweldigend wordt ervaren in
vergelijking met de kleinschalige bestaande
bebouwing . Hier verschijnen duidelijk de
twee bouwlagen. De korte gevels kijken uit op
de wijk en het water.
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Door het gebouw op deze manier te situeren
zijn er twee speelpleinen gecreëerd: richting
het westen voor Humanitas en de onderbouw
kinderen van de Holm en de Heerd, en richting
het westen voor de bovenbouw kinderen van
beide scholen.
De fietsenstallingen voor de leerlingen en
het personeel zijn gepositioneerd aan de
noordkant van de kavel, in de nabijheid van
de verkeersroutes en aan de kant van de
entrees in het gebouw. Door deze situering
is het niet mogelijk om op het speelplein te
fietsen en fietsen te stallen. Het spelen op het
schoolplein gebeurt in de luwte, op afstand
van alle verkeersbewegingen.

N

schetsontwerp architectuur
gebouworganisatie
De vier gebruikers van het IKC streven ernaar
dat de doorgaande lijn van 0 - 12 jaar geborgd
is, dat kinderen op een gelijke wijze door alle
personeelsleden benaderd worden en dat
ouders eigenlijk geen onderscheid meer
merken in met wie ze te maken hebben. Een
gemeenschappelijke pedagogische visie is
daarvoor een voorwaarde.
Met dit als uitgangspunt is er een
gebouwconcept opgezet wat zorgt voor
ruimtelijke continuïteit, waarbij gangen
worden geëlimineerd en waar iedereen
elkaar in het oog kan houden. Het verdelen
van de functies over twee boulwagen zoals
door het programma van eisen aangegeven
is er op een creatieve manier aangepakt door
het introduceren van een tussen bouwlaag.
Zo worden de functies van het gebouw
gegroupeerd niet op twee, maar op drie
bouwlagen: de begane grond, een halve
verdieping en de verdieping. Deze ruimtelijke
organisatie heet het splitlevel principe
en zorgt voor kortere afstanden tussen
gebruiksgebieden, betere zichtbaarheid, een
prettige schaal en een doorlopende lijn door
het hele gebouw, van 0 tot 12 jaar.

schetsontwerp architectuur
gebouworganisatie
Horizontaal is het IKC georganiseerd op
gebruikers.
Humanitas en het Expertisecentrum zijn
gesitueerd op de begane grond, terwijl de
Holm, de Heerd en de gezamenlijke functies
ontwikkelen zich over alle drie de lagen van
het kindcentrum.
Kenmerkend voor het gebouw is de
ruimtelijke continuiteit binnen alle domeinen:
zowel binnen het gezamenlijke gebied als
binnen de basisscholenscholen zelf. De
grote multifunctionele ruimte die door het
hele gebouw loopt en die buiten alle gesloten
ruimtes een dubbele hoogte heeft, geeft een
sterk gevoel van gezamenlijkheid. Daarbij
speelt de circulatie via open trappen door
de ruimte lussend een belangrijke rol in het
verbinden van de leerpleinen.

De HOLM
De HOLM
GEZAMENLIJK

Alle puzzelstukjes in dit gebouw zijn
uniek, maar vormen samen een perfect
passend geheel. Iedereen heeft zijn eigen
plek binnen het gebouw. We gebruiken
ontwerpoplossingen die de flexibiliteit
kunnen garanderen: een vrij in te delen
open plattegrond en ruimtes die goed en
functioneel zijn van vorm en verhouding.

HUMANITAS
GEZAMENLIJK
De HEERD

Expertise
De HEERD

Onze ambitie is een energieneutraal gebouw
waarin we de principes van passief bouwen
willen toepassen. Het principe is eenvoudig:
zorgen voor een minimale energiebehoefte
en een minimaal energieverlies door optimale
isolatie en kierdichting, kompacte bouwvorm
en natuurlijk materiaalgebruik (baksteen,
gelamineerd hout constructie, linoleum,
keramische tegels). Dat is de ambitie in
energielabel te realiseren van A++++. De
oriëntatie van het gebouw t.o.v. de zon is
bepalend om in de winter zonnewarmte
op te vangen en in de zomer te weren. Wij
staan voor low-tech duurzaamheid: het moet
nuchter en praktisch zijn. Een kind moet het
kunnen uitleggen.

schetsontwerp architectuur
inspiratiebeelden interieur

Het split-level principe

Diversiteit aan plekken en activiteiten romdom de centrale vide

Look en feel centrale ruimte

Korte zicht- en looplijnen van de ene bouwlaag naar de andere

schetsontwerp architectuur
functionele indeling
Verticaal is het IKC georganiseerd op
leeftijd.

Hoofdentree begane grond:
Onderbouw de Holm en de Heerd
Humanitas
Speelotheek
Entree Expertisecentrum

De begane grond huisvest de kleinste
kinderen: de baby’s en peuters van Humanitas
en de onderbouw kinderen van de Holm en de
Heerd. Daarnaast, krijgt het Expertisecentrum
ook ruimte op de begane grond, op een
rustige plek geschikt voor haar doelgroep.
De gezamenlijke functies: speellokaal,
keuken, spreekruimtes, reprohoek, EHBO
zijn geclusterd rondom de centrale ruimte
van de school. Tegenover het speellokaal is
er een grote tribune trap. De spelotheek is
toegankelijk vanuit het tochtportaal van de
hoofdentree en is tevens ook bereikbaar als
de scholen dicht zijn.
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Expertisecentrum

Gezamenlijk

Humanitas
KDV en BSO
CBS de Holm

schetsontwerp architectuur
functionele indeling - begane grond
Plattegrond halve verdieping

De eigen gebieden van de scholen bestaan uit
vrij in te delen ruimtes. Uitgangspunt voor het
ontwerp is het creëren van een prikkelarme
stilteruimte op de leerpleinen van zowel de
Heerd als de Holm dat er op een natuurlijke
wijze instructieplekken rondom het stiltelokaal
gecreëerd kunnen worden. Deze indeling wordt
gerealiseerd met losmeubilair zoals kasten,
roomdividers etc. en wordt op verschillende
wijzen herhaald op alle drie de onderwijs
gebieden: onder-, midden- en bovenbouwplein
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schetsontwerp architectuur
functionele indeling
Verticaal is het IKC georganiseerd op
leeftijd.
Op de halve verdieping zijn de middenbouw
groepen van de Holm en de Heerd gesitueerd.
Deze maken gebruik van een eigen leerplein
met stiltelokaal en twee instructiehoeken
per school. De centrale ruimte doet dienst
als entreegebied voor de midden- en
bovenbouw kinderen, en huist de bibliotheek,
een opslagruimte voor leermiddelen en
nevenvoorzieningen. De sanitaire ruimte van
de Heerd is in de centrale ruimte gesitueerd.
op deze manier kunnen BSO kinderen gebruik
maken van deze ruimte na schooltijden.
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functionele indeling - halve verdieping
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schetsontwerp architectuur
functionele indeling
Verticaal is het IKC georganiseerd op
leeftijd.
De Verdieping is de laatste bouwlaag van het
IKC. Hier bevinden zich de onderwijsruimtes
van de bovenbouw van de Holm en de
Heerd. In het middengebied, rondom
de vide naar de begane grond, zijn de
teamkamer, directiekamer, IBruimte en het
handvaardigheidslokaal gesitueerd. Deze
vormen een nis naar de vide toe zodat deze
ruimte extra werkplekken voor alle kinderen
kan bieden.
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schetsontwerp architectuur
functionele indeling - verdieping
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schetsontwerp architectuur
inspiratiebeelden interieur

Sfeer en materialgebruik centrale ruimte

Transparantie en licht op een leerplein

Instructiehoek

Diversiteit aan plekken op een leerplein
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schetsontwerp architectuur
verschijningsvorm
Het gebouw is vormgegeven als een
tweelaags compact volume waar de
hoogtevariatie van het interieur zichtbaar
naar buiten toe is gemaakt door middel
van een schuin dak. De massa heeft grote
duidelijke openingen.
Aan de oostzijde bevinden zich de twee
gezamenlijke entrees in het gebouw. De
entree voor onderbouw en Humanitas loopt
onder de halve verdieping door. De entree
van midden-en bovenbouw wordt benaderd
via een buitentrap die ook als theatertrap
kan functioneren. Vanuit deze kant heeft het
gebouw de verschijning van een eenlaags
gebouw door het ophogen van het maaiveld
in de vorm van een heuvel aan beide zijdes
van de hoofdentree.
Omdat de midden- en bovenbouw
speelpleinen aan deze kant van het gebouw
zijn gesitueerd, zorgt de heuvel ervoor dat
kinderen die aan het werk zijn niet worden
gestoord door spelende kinderen.
De entrees aan de oostzijde - zicht vanuit het schoolplein

Zicht vanuit het andere kant van het water

De kopse kanten van het gebouw zijn smaller
en passend bij de schaal van de woonwijk.

schetsontwerp architectuur
verschijningsvorm
Voor de gevels wordt er gedacht aan
natuurlijke, duurzame materialen, passend
bij de omgeving.

Zicht vanuit Berkelwijk

Zicht vanuit het zuid-westen

schetsontwerp architectuur
inspiratiebeelden verschijningsvorm

schetsontwerp architectuur
inspiratiebeelden verschijningsvorm

schetsontwerp architectuur
verschijningsvorm

schetsontwerp architectuur
inspiratiebeelden buitenruimte

schetsontwerp architectuur
uitgangspunten constructie en installaties
Constructie
De heldere structuur van het IKC vertaalt zich in een heldere constructieve opbouw en dus ook
een logische bouwstructuur. Het gebouw heeft twee bouwlagen, waarbij de draagstructuur
van de begane grond grotendeels overeenkomt met die van de verdieping.
Zowel in de onderwijsruimtes als in de leerpleinen is een vrije hoogte van 3,2 meter gevraagd.
Dit kan gerealiseerd worden door de betonvloeren en stalen balken te integreren, zodat de
benodigde luchtkanalen uit het zicht boven de plafonds worden ingepast. Het gehele gebouw
heeft een schuin dak.
Installaties
Het PvE eist het volgende: “
De ambitie is echter een energieneutraal gebouw. Voor het energiegebruik is het uitgangspunt
dat gebouwdelen afzonderlijk van elkaar te gebruiken moeten zijn, vooral ook gezien de
verschillende gebruikstijden van de verschillende functies. De markt wordt uitgedaagd op zoek
te gaan naar oplossingen die leiden tot efficiënt gebouw-/energiegebruik. De gebruikers staan
open voor het bepalen van een eigen ambitie op het gebied van energiebesparing. Daarbij
geldt wel dat de ‘prikkel naar beide kanten’ (zowel de gebruiker als de eigenaar) aanwezig moet
zijn. Een meerinvestering op het gebied van duurzaamheid, die door de gebruikers periodiek
terugbetaald wordt, is in overleg mogelijk. Voor meerinvesteringen wordt een terugverdientijd
van 10 jaar als uitgangspunt genomen.
De nieuwbouw wordt zonder gasaansluiting gerealiseerd. Wanneer dit aantoonbaar vanuit
bedrijfseconomisch perspectief niet haalbaar is dient het gebouw voorbereid te zijn op
afkoppeling van het gasnet, door gebruik van een lage temperatuur warmteafgiftesysteem
(LTV).”
In het architectonisch schetsontwerp is er rekening gehouden met het integreren van de
installaties. Er is ruimte gereserveerd op het dak en in de buitenberging onder de entreetrap
voor midden- en bovenbouw. Daarnaast aangezien er een groot verschil is tussen de
minimale geëiste hoogte van verblijfsgebieden (3,2m) en de minimale hoogte van sanitaire
ruimtes (2,3m) is er mogelijk om installatie ruimte boven het plafond van de sanitaireruimtes
te creëren.
Het gebruiken van decentrale ventilatie systemen zorgt ervoor dat de luchtverversing per
ruimte kan worden geregeld. Daardoor zijn geen grote technische ruimtes nodig en energie
wordt bespaard door het gebruiken van ventilatie alleen waar het nodig is.

schetsontwerp architectuur
projectrisico’s
Kansen van het voorontwerp
•
Een uniek en rijk gebouw, gebaseerd op de rijkdom aan visies
•
Een slimme clustering geeft privacy, geborgenheid en identiteit
•
Een overzichtelijke structuur geeft openheid, zichtbaarheid en vriendelijkheid
•
Het geheel is meer dan de som der delen: De samenwerking geeft een rijkdom aan
functies en sferen;
•
De vormgeving van het interieur biedt de kans om de functionaliteit heel precies vorm
te geven;
•
De open structuur geeft dat het gebouw een groot aanpassingsvermogen heeft voor
de toekomst;
•
Het gebouw als lesmateriaal: een gebouw om van te leren (bijvoorbeeld door het
toepassen van sedumdaken, monitor zonne- en windenergie);
•
Het dak functioneert als drager van duurzaamheid als opstelplaats zonnepanelen en
warmtepomp (verwarming en koeling)
Uitdagingen
•
Het behouden van de ontwerpvisie in het vervolgtraject en in de uitwerking;
•
Het goed vormgeven van het ontwerpproces zodat er een open en efficiënte
communicatie ontstaat;
•
Het optimaal inzetten van het beschikbare budget door integraal ontwerpen: de
constructie draagt bijvoorbeeld bij aan de esthetica van het gebouw;
•
De specifieke architectuur van de bouwdelen ontwerpen vanuit een efficiënt en
integraal bouwsysteem waarbinnen differentiaties mogelijk zijn;
•
Voor het positioneren van het gebouw is de aanpassing van het bestemmingsplan
vereist;
•
Regelgeving zoals Frisse Scholen moeten zodanig worden toegepast, dat het geen
beperkingen opleveren voor het onderwijs;
Kwantitatieve analyse van het voorontwerp:
Perceeloppervlak uitgangspunt (m2): 		
2470,00
Bebouwd oppervlak (m2): 			
1170,00
Verhard terrein (m2) (eis minimaal 600 m2)
600,00
Fietsenstalling (m2) 				103,22
Aantal verdiepingen / stopplaatsen lift 		
3,00
BVO BG (m2): 					934,00
BVO VD (m2): 					924,00
Diepte bouwput (m‐1): 				
0,80
Omtrek gebouw begane grond (m‐1): 		
150,00
Omtrek gebouw verdieping (m‐1): 		
150,00
Lengte gebouw (m‐1) 				
53,00
Breedte gebouw (m‐1) 				
22,00
Hoogte bouwlaag (m‐1): 			
4,00
Hoogte funderingsmetselwerk (m‐1): 		
0,20
Hoogte funderingsbalk/‐strook (m‐1): 		
0,50
Hoogte begane grondvloer (m‐1): 		
0,40
Hoogte dekvloeren (m‐1): 			
0,07

Verhouding gevel open/dicht:
Open gevel 					
35% 0,35
Dichte gevel 					
65% 0,65
Zonwering op zonkant: 			
50% 0,50
Diepte vaste grondslag onder peil (m‐1): 9,00
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