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Waar staan we nu
Een integraal kindcentrum (IKC) met twee basisscholen en
kinderopvang. Dat is de ambitie van de Van Heemstraschool en
De Zaaier. U hebt in onze vorige nieuwsbrief kunnen lezen over
de selectie van drie ontwerpers. Zij hebben met ons keihard
gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Een multifuncioneel IKC,
waar we samenwerken aan een onderwijskundig concept. Met
ieder ruimte voor de eigen identiteit. Het IKC heeft straks plek
voor in totaal 500 kinderen, waarvan ongeveer 50 in de
kinderopvang. Grootschalig? Zo voelt het niet. Doordat iedere
organisatie zijn eigen plekje – met ingang- heeft, houden we
het kleinschalig. Zo wordt uw kleuter niet omver gelopen door
een bovenbouwer. En struikelt een groep 8-er niet over een
loopfietsje van een peuter. Wel zo veilig!
We zijn er trots op dat het gebouwconcept flexibel is. Dit
betekent dat we door ruimtes anders in te zetten, groei in de
toekomst aankunnen. Ook gaan we voor duurzaam. We maken
bijvoorbeeld gebruik van aardwarmte, zonnepanelen en het
nieuwste HR-glas.

Over deze nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief
informeren we u over
de laatste stand van
zaken rondom het
integraal kindcentrum
(IKC), op de oude
ijsbaan, vlakbij het
centrum. Waar staan
we en wat kunt u de
komende tijd
verwachten? De inhoud
van deze nieuwsbrief
komt tot stand in
samenwerking met de
gemeente Hattem.
De nieuwsbrief is een
uitgave van:

Ook met het geluid is rekening gehouden. Door de vorm en
positie van het gebouw en de schoolpleinen aan de kant van de
dijk, zal het meeste geluid richting IJssel verwaaien.
Bent u nieuwsgierig geworden? Blader dan snel verder. In deze
nieuwsbrief vindt u een aantal impressies van het nieuw te
bouwen IKC en wat onze eigen teams van het ontwerpen
vinden. In een volgende zullen we meer vertellen over het
onderwijsconcept in het nieuwe IKC.
We hopen dat u net zo enthousiast bent als dat wij zijn!

Hebt u een vraag over de inhoud van deze nieuwsbrief?
Stuur ons een email!
Van Heemstraschool: vanheemstraschool@stichtingcambium.nl
De Zaaier: directie.dezaaier@florion.nl

Wat kunt u de komende tijd verwachten?

Nieuws vanuit de gemeente
Bestemmingsplan:
Terinzagelegging is
gesloten, waarin er
mogelijkheid was om op
het bestemmingsplan te
reageren. Na de
beantwoording van de
zienswijzen volgt er een
voorstel aan de raad.

Bewegingsboulevard
Voor het maken van een
speel- en beweegplan
voor de bewegingsboulevard is OBB
Ingenieursbureau
gekozen om een
ontwerp te maken.

Op burendag 25
september krijgt
iedereen de kans hierin
mee te denken. Houd
deze datum dus alvast
vrij in de agenda!

Schets van het gebied waarbinnen de bewegingsboulevard ligt
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Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen met de scholen en kinderdagverblijven.
Natuurlijk is het ontwerp als eerste aan de verschillende teams voorgelegd. Zij zijn
enthousiast en kunnen niet wachten tot er gebouwd gaat worden.

Margreet van der Ziel I Van Heemstraschool
“Ik ben enthousiast. Ook
in het onderwijs kijken
we vooruit en proberen
we te vernieuwen, ons
aan te passen aan de
veranderende
maatschappij. Betrokken
zijn bij het ontwerpen
van een nieuw
schoolgebouw, zet je aan
het denken en dromen:
wat vinden wij belangrijk
voor het onderwijs van

vandaag en welke
dromen heb ik voor het
onderwijs in de
toekomst? Dit nieuwe
gebouw geeft nieuwe
mogelijkheden tot het
organiseren van je
lessen: samen in het
lokaal wanneer dat kan
en in verschillende
(niveau)groepen werken
waar het nodig is. Meer
ruimte hebben om ook

groep overstijgend te
werken. Het maakt mij
blij dat er gekozen
wordt voor een
duurzame bouw. Zo is
het niet alleen een
gebouw voor de
kinderen van nu, maar
ook een verantwoord
gebouw dat meewerkt
aan een goed klimaat
voor alle kinderen in de
toekomst.”

Nina Stobbelaar I Van Heemstraschool
“Wat ik vooral erg gaaf
vind, is dat het ontwerp
mooi past bij de weg die
de dijk aflegt. Het gaat
als het ware mee in de
glooiing van de omgeving
en past daardoor mooi
tussen de bestaande
gebouwen en het
aanzicht van Hattem als
je het Hanzestadje

inrijdt. In het ontwerp
wordt er veel rekening
gehouden met onze visie
op onderwijs en ons als
Daltonschool. In de
klas wat moet, buiten de
klas waar kan, past daar
erg mooi bij!”
“Het IKC heeft allerlei
voorzieningen, zoals een

speellokaal, een
leeshoek, een atelier en
een gezamenlijke hal.
Deze hal noemen de
architecten ook wel het
hart van de school. Alles
is hierom heen gebouwd
en dit zal in de school
een plek gaan zijn waar
we als gebruikers, elkaar
kunnen ontmoeten.“

Marianne Balster I Partou
“Wat een mooi proces
lopen wij met elkaar
door. Een gebouw die
toekomstbestendig is en
waar verbinden op
allerlei vlakken centraal
staat. Trots dat Partou
kinderopvang hier een
onderdeel van is.

Ik zag de tekst hiernaast
voorbij komen op
internet. Dat maakt een
stukje van de stappen
duidelijk die worden
doorlopen en waar wij
met veel enthousiasme
een rol in willen
spelen.”

coming together is a
beginning
keeping together is
progress
working together is
success

Werner Modderman I De Zaaier
“Er is bij het ontwerp
heel goed nagedacht
over hoe het gebouw in
de omgeving past. Het
IKC is straks echt
onderdeel van het
gebied. Dat zie je
bijvoorbeeld aan de
manier waarop het is
ingetekend in de bocht
van de dijk. Vloeiend,
met aan de ene kant de
schoolpleinen langs de

Geldersedijk – dat
scheelt geluid voor
omwonenden - en aan
de andere kant de
bewegingsboulevard. Ik
vind het mooi dat de
plek en de aanwezige
voorzieningen
uitnodigen tot
ontmoeten en dingen
samen doen.
Bijvoorbeeld met de

senioren die straks in de
woonzorgzone wonen.”
“Daarnaast zijn we als
school ook gewoon echt
toe aan een nieuw
gebouw. Het wordt een
mooie nieuwe start op
een prachtige plek!”

Sietske Rouault I De Zaaier
“Ik kijk uit naar de
samenwerking die het
nieuwe gebouw mogelijk
zal gaan maken voor
ons.”

kunnen maken in onze
nieuwe school om zo
kindgericht onderwijs te
kunnen bieden.”

“Ik verwacht dat de
ruimtes en voorzieningen zo zullen zijn dat
we onze visie nog beter
zichtbaar en tastbaar

Arianne de Vries I Kleurrijk
“Het ontwerp van ons
nieuwe kindcentrum ziet
er prachtig uit. Het is
ruimtelijk ontworpen en
vanuit binnen is er veel
contact met buiten. De
lokalen en andere
ruimtes worden erg
flexibel opgezet,
waardoor het gebouw
vele doelen kan dienen.
Ook wordt er goed

flexibel opgezet, Ook
wordt er goed waardoor het gebouw vele
doelen kan dienen.
“Ik kijk er naar uit om
in een gebouw aan de
slag te gaan dat
ontworpen is voor
onderwijs én
kinderopvang.

Wat zullen we straks
met alle collega's en
kinderen gaan
genieten van dit
nieuwe gebouw!”

Het gebouw I in vogelvlucht

Hieronder en op de volgende pagina’s ziet u de verschillende gevels van het gebouw.
En als laatste een plattegrond van de begane grond en van de eerste verdieping .

Zuidgevel I aanzicht vanaf de straat Hof van Blom/bestaande van Heemstraschool

10000+

IKC HATTEM
7770+

3885+

peil=0

Westgevel I aanzicht vanaf de toekomstige bewegingsboulevard

10000+

7770+

3885+

KLEURRIJK

DE ZAAIER

VAN HEEMSTRA

IKC HATTEM

Noordgevel I aanzicht vanaf de Geldersedijk

Oostgevel I aanzicht vanaf appartementencomplex Hof van Blom
(driezorgwoningen)

peil=0

Plattegrond I begane grond
De kleuraanduidingen:
geel – Partou I beige – Kleurrijk I groen – Van Heemstraschool I blauw – De Zaaier I grijs – gezamenlijke ruimtes

Subentree

Groepsruimte

Partou
56,2m2

Groepsruimte OB

Van Heemstraschool
56,2m2
schuifdeur 2,65m

Verschoonruimte
6m2
verschoontafel
1500*850

Stilteruimte
7,3m2

schuifdeur 2,65m

Toiltetruimte
8,9m2

schuifdeur 2,65m

Groepsruimte OB

Teamruimte

Van Heemstraschool

56,2m2

56,2m2

30

30

min

min
Keuken
17,1m2

Berging algemeen
13,0m2

Garderobe
4m2

Entree
12,5m2

Luifel/overstek
Berging/
receptie
9,8m2

Berging
Speellokaal
6,0m2

Leeshoek
50,8m2

185 -p
370 -p

30

min

lift

Toiltetruimte
(Personeel/
Algemeen)
6,0m2

Groepsruimte OB
56,2m2

schuifdeur 2,65m

De Zaaier
schuifdeur 2,65m

Technische
Ruimte
24,4m2

Toiltetruimte
(miva)
4,2m2
m

Centrale hal
incl tribune
141,3m2

m

370 -p

00

84,0m2

15

vouwwand 6m - voorzien van glas

Speellokaal

Groepsruimte OB

Berging
7,3m2

370 -p

De Zaaier
56,2m2

min
Berging
3,4m2

56m2

verschoontafel
1500*850

Verschoonruimte
6,0m2

Groepsruimte PSZ/BSO

KleurRijk
56,0m2

verschoontafel

56,0m2

Groepsruimte DO

KleurRijk

1500*850

Overlegruimte
12,2m2
Berging
3,4m2

Slaapkamer
5,6m2

Groepsruimte OB

Slaapkamer
5,6m2

schuifdeur 3m

Gezamenlijk

Subentree

schuifdeur 3m

Atelier

Verschoonruimte
6,0m2

30

schuifdeur 1,7m

185 -p

De Zaaier

Groepsruimte OB

De Zaaier

56,2m2

56,2m2

Toiltetruimte
(5 WC's)
14,8m2

Stilteruimte
7,8m2

30
min

Plattegrond I eerste verdieping

Toiltetruimte
11,9m2

Groepsruimte BB

Groepsruimte MB

Van Heemstraschool

Van Heemstraschool

48,2m2

51,8m2

schuifdeur 2,65m

vouwwand 5m - voorzien van glas

schuifdeur 2,65m

Stilteruimte

Leerplein

Van Heemstraschool
136m2
(100m2 * 1,4=140m2)

schuifdeur 2,65m

schuifdeur 2,65m

Groepsruimte MB
Groepsruimte BB

Van Heemstraschool

Van Heemstraschool

52,9m2

47,5m2

30

min

min
Overlegruimte
12,0m2
Leerplein

Schakel

Overlegruimte
12,1m2

34,4m2

30

min

Flex Werkplekken
16,0m2

lift

Groepsruimte MB

De Zaaier
48m2

3x Leerplein

Zaaier
83,5m2

Overlegruimte
12,0m2

schuifdeur 3m

Groepsruimte MB

Groepsruimte MB

De Zaaier
51,8m2

Berging
leermiddelen
4,3m2

Toiletruimte
5,7m2

Toiletruimte
5,7m2

Berging
4,3m2

schuifdeur 2m

Stilteruimte

schuifdeur 2,65m

52,9m2

schuifdeur 2,65m

De Zaaier
vouwwand 6,2m - voorzien van glas
schuifdeur 3m

Leerplein

De Zaaier
128m2
(85m2 * 1,4=119m2)
Toiltetruimte
11,9m2
vouwwand 5m - voorzien van glas

Groepsruimte MB

De Zaaier
Groepsruimte MB

De Zaaier
48,0m2
Groepsruimte MB

De Zaaier

De Zaaier

51,8m2

schuifdeur 3m

Groepsruimte MB
schuifdeur 3m

48,0m2

Stilteruimte

min

De Zaaier

30

Groepsruimte MB

schuifdeur 3m

48m2
schuifdeur 3m

30

51,8m2

