
 

Tijdelijke huisvesting 
voor de Zevensprong 
ZevensrpongIntegraal 
Na meivakantie starten de 
Zevensprong en ‘t Koekepeertje 
in tijdelijke huisvesting! 

IKC PADBROEK  
Editie 2, maart 2014 

Bouwbulletin 
Voor a l le  mens en  die  z ich b e t ro kken voe len! 

 

Om op de huidige locatie van de Zevensprong te kunnen 

bouwen moeten de Zevensprong en peuterspeelzaal ‘t 

Koekepeertje voor hun activiteiten een jaar uitwijken. 

In een eerder raadsbesluit is het grote veld naast de 

school tot locatie aangewezen voor de tijdelijke 

huisvesting. In deze bulletin ziet u een eerste schets van 

hoe het gebouw gesitueerd wordt. 

De totale binnenruimte van de tijdelijke huisvesting zal 

rond de 1000 m2 zijn. Hierin zal ook de peuterspeelzaal 

‘t Koekepeertje gehuisvest worden. 

 

Meer op de 
volgende pagina 

Spelen? 

Pag. 
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Kinderen vragen zich vast af waar 
zij dan moeten spelen. De opper-
vlakte van de tijdelijke units 
bestrijkt maar een beperkt deel 
van het veld. Tevens zullen de 
tijdelijk spelvoorzieningen op het 
nieuwe plein e.d. ook na school-
tijd toegankelijk zijn voor de 
buurtkinderen.  

De verdere ontwikkeling van het 
veld wordt meegenomen in de 
planvorming rond het beweeg-
park. 

Minister Schippers verrichtte 
zaterdag 8 maart hiervoor de 
officiële aftrap. 
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Situatieschets 
 Op 12 februari is de projectgroep Verkeer bij elkaar geweest. Het laatste overleg over de 
verkeerssituatie dateerde van 8-6-2012. Bij het huidige overleg waren de volgende personen 
aanwezig: 

- Gert Zegers (Ambtelijke projectleider) 
- Jeroen van Hagen (Openbare weren) 
- Arjen Zijlstra (Verkeersdeskundige) 
- Annemieke Beuken, Hanneke Franzen en Nynke Sonnenberg (Verkeerswerkgroep 

Zevensprong) 
- Cees Rieff en Hub Jansen (Buurtbewoners Dassenburcht) 
- Rob Honings (bouwdirectie) 

Plattegrond locatie tijdelijke huisvesting 

Besluiten n.a.v. overleg 
- Voorstellen verkeersituatie tijdelijk situatie uitvoeren. (zei schetstekening) 
- Extra oversteek Hagelkruis gewenst 
- Onderzoeken of parkeerplaats IKC al eerder gerealiseerd kan worden, zodat deze 

parkeervoorziening ook voor de tijdelijke huisvesting gebruikt kan worden. 
- Veilige oversteek IKC en beweegpark dassenburcht (informatie- en besluitprocedure 

wordt hiervoor opgestart door gemeente) 
- Bovenstaande uitgangspunten worden kenbaar gemaakt aan de projectleider Beweegpark 
- De verkeerswerkgroep van de Zevensprong voert op 1 april een actie uit om de nieuwe 

verkeersituatie onder de aandacht te brengen. 
- Volgend overleg 12 maart 10.30 uur op de Zevensprong. 
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IKC tour ter inspiratie 
Op maandag 20 januari is de complete ontwerpgroep van IKC Padbroek een dag 
op pad gegaan om inspiratie op te doen t.b.v. ons eigen IKC. We wilden zien en 
horen wat er op andere plaatsen zeer goed gelukt is en welke 
gebruikerservaringen wij mee kunnen nemen en van kunnen leren. 

Metameer Jenaplan Boxmeer (Voortgezet Onderwijs) 

De eerste school die we hebben bezocht is Metameer Jenaplan 
Boxmeer. Een voortgezet onderwijs school maar op advies van 
onze bouwleider Rob Honings zeer de moeite waard om bekeken 
te hebben. Rob was hier ook de bouwdirecteur. 

De school straalt warmte en 
duidelijkheid uit. Omdat het 
gebouw is gesitueerd naast 
het spoor, is de uitstraling in 
dat thema gegoten. Strakke 
lijnen, warme kleuren, 
functionaliteit gekoppeld aan 
visie maken het tot een 
inspirerend gebouw. 

IKC Prins Willem Alexander Vlaardingen 

Na het bezoek aan Metameer zijn we Naar 
Vlaardingen getogen om daar IKC Prins Willem 
Alexander te bezichtigen. Dit IKC is door ons 
architectenbureau Frencken-Scholl ontworpen 
en mag gezien worden als een zeer in de wijk 
geïntegreerde school. Naar buiten toe is het 
gebouw wat gesloten. Dit heeft te maken met 
de samenstelling en opbouw van de wijk. Naar 
binnen toe is het gebouw open en transparant. 
Twee kenmerken die we graag in ons IKC terug 
willen zien. De klaslokalen hebben een soort 
van schuifpuien als deuren. Daarmee zijn de 
lokalen verbonden aan leerstraten. Daar 
kunnen de kinderen op allerlei manier 
samenwerken en verwerken. Het gebouw had 
ook een professionele keuken die voor diverse 
doeleinden kon worden gebruikt. Een zeer 
creatieve oplossing voor het opbergen van 
jassen en tassen is hier toegepast in de vorm 
van nissen waar verrijdbare kapstokken in 
geplaatst worden. Hierdoor blijft er veel 
werk/leer- en speelruimte over en geeft de 
ruimte een opgeruimd aanzicht. 
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Brede school Binnenstebuiten Huissen 

Een volgend door onze architect gebouwd project is door ons bezocht in Huissen. Brede school 
Binnenstebuiten heeft gevels in een stijl zoals nu is getekend in onze eerste ontwerpschets. De 
lokalen in het gebouw waren steeds met twee open met elkaar verbonden. De akoestiek was 
hierop berekend en het past bij de visie van deze 
school. 

We hebben in Huissen ook gezien hoe een gebouw er 
al uitgeleefd kan uitzien na amper een jaar in gebruik 
te zijn. Belangrijk dus om straks heldere afspraken te 
maken t.a.v. het omgaan met meubilair en het 
ophangen van spullen/posters enz. 

Brede school De Geldershof Lent 

Als laatste hebben we die dag brede school De 
Geldershof in Lent bezocht. Een school van 
vergelijkbare grootte als straks die van ons. De 
tribune trap was verbonden aan een speellokaal die 
ook dienst kan doen als podium. Ook deze school had 
een soort van speel-leerpleinen gecreëerd. Deze 
werden ook gebruikt door de naschoolse opvang.  

Deze school had aangrenzende lokalen aan elkaar 
verbonden via dunne schuifdeuren. Deze deuren 
zorgden echter voor geluidsoverlast en afleiding door 
directe zichtlijnen. Daarom waren de meeste deuren 

dichtgeplakt met posters en werd nu onderzocht hoe ze de overlast van geluid tegen konden 
gaan. 

Inspiratie 

De dag is voorbij gevlogen. We hebben mooie voorbeelden gezien en tevens ook situaties die we 
zeker niet zo zouden wensen. Dat laatste was uiteraard ook erg leerzaam. De combinaties met 
kinderopvang was op de meeste plaatsen nogal separaat gerealiseerd. Wel samen in één 
gebouw, niet altijd ook daadwerkelijk gebruik maken van elkaar ruimten en expertise. 

Wat ons ook duidelijk is geworden, is het belang van een aansprekende, centrale entree. Eén 
van onze wensen. 

Multi Functionele Accommodatie  
De Agaat St. Agatha 

Op aanraden van de wijkraad zijn we op 18 februari 
met een smalle delegatie gaan kijken naar De Agaat in 
St. Agatha. Het was goed om te zien hoe een gebouw 
het verenigings- en dorpsleven kan ondersteunen. Zeer 
praktisch van opzet met zeer enthousiaste gebruikers. 
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 Informatieavonden 

Donderdagavond 20 maart 
Aanvang: 19.30 uur 

Locatie Harlekijn: ouders/verzorgers Harlekijn + BSO Eigenwijs 

Locatie Zevensprong: ouders/verzorgers Zevensprong en PSZ ’t Koekepeertje 

Op deze avond zullen Berry Bakker, Wim Spijkerboer en Nicole van Hoof aan hun eigen ouders 
een toelichting geven op wat een integraal Kindcentrum inhoudt en op welke wijze we dit in 
Padbroek willen vormgeven. 

Er is op deze avond ook ruimte voor vragen. 

Op locatie de Zevensprong zal tevens informatie worden verstrekt over de verhuizing naar de 
tijdelijke huisvesting.  

(Op deze avond zal niet het ontwerp van de nieuwe school worden besproken) 

Het definitieve ontwerp! 

Donderdagavond 27 maart – locatie de Zevensprong 
Voor ouders/verzorgers van de Harlekijn, Zevensprong en Spring 

Aanvang 19.00 uur (duur 45 minuten) 

- Architect Huub Frencken zal het ontwerp van het IKC laten zien en een toelichting geven. 
- Rob Honings, bouwdirecteur, zal ingaan op de voortgang en huidige status van het totale 

proces. 

En aansluitend… 

Voor buurtbewoners 

Aanvang 20.30 uur (duur 60 minuten) 

Architect Huub Frencken zal het ontwerp van het IKC laten zien en een toelichting geven. Rob 
Honings, bouwdirecteur, zal ingaan op de voortgang en huidige status van het totale proces. Er 
zal aansluitend ruimte zijn om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen wat dit 
betekent voor direct omwonenden. Dit zal gebeuren o.l.v. de gemeentelijke projectleider dhr. 
Gert Zegers. 

Inspiratie 
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