
Nieuwbouw IKC De Noord in Ridderkerk

Reeuwijkse Poort 103
2811 MX  REEUWIJK
T 0182 621 900
KvK 24360314



N
ie

u
w

b
o
u
w

 I
K
C
 D

e
 N

o
o
rd

 i
n
 

R
id

d
e
rk

e
rk

In opdracht van de gemeente Ridderkerk wordt in Ridderkerk het nieuwe Integraal
KindCentrum (IKC) De Noord gerealiseerd. Uitgangspunten voor het ontwerp zijn een
toekomstgericht en adaptief gebouw, passend in de groene omgeving. Het nieuwe IKC
biedt een gezamenlijke thuishaven voor basisschool De Noord, Yes!Kinderopvang en een
gemeentelijke gymzaal.

Het ontwerp
Het IKC wordt een compact gebouw met fraai gedetailleerde bakstenen gevels die
samen een geraffineerd lijnenspel vormen. Doordat het nieuwe IKC meerzijdig
georiënteerd is, zijn zowel de kinderopvang, de basisschool en de gymzaal apart
bereikbaar en toch met elkaar verbonden. In het hart van het gebouw komt een fraaie
dubbelhoge ontmoetingsruimte. Rond het IKC komen natuurlijke speelplaatsen die
samen voor een groene inbedding in de omgeving zorgen.

Natuurinclusief
De verbinding met groen is een belangrijk thema in dit project. Het groene karakter van
de parkachtige omgeving blijft behouden en wordt versterkt door klimaat-adaptieve
elementen op het plein en natuur-inclusieve onderdelen in het ontwerp. Zo wordt het
dak voor een deel bedekt met levend groen, wordt er voor open bestrating gekozen
(voor een goede afwatering) en zijn de speelplaatsen ingepast in de natuurlijke
omgeving waarin veel aandacht is voor de leefwereld van insecten en vogels.

Toekomstgericht
Het gebouw is flexibel ontworpen; er wordt met een staalconstructie en houtskeletbouw
invulling gewerkt. Dit zorgt ervoor dat het gebouw langdurig ingezet kan worden en kan
meebewegen met de toekomst.

Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk
Plaats Ridderkerk

Type opdracht Projectmanagement

Locatie uitvoering werk Bilderdijklaan te Ridderkerk
Omvang project (bvo) 2.200 m2

Bouwtijd 12 maanden
Oplevering N.t.b.

Bouwmanagement Oostelbos Van den Berg in Reeuwijk
Architect RoosRos architecten in Oud-Beijerland
Constructeur Bouwadviesbureau van der Ven in Ridderkerk
Adviseur installaties Beekink installatieadviseurs in Capelle a/d IJssel
Bouwfysica ZRi in Den Haag

Bouwkundig aannemer Nog aan te besteden
E-installateur Nog aan te besteden
W-installateur Nog aan te besteden

Projectmanager ing. J.P. (Jean Paul) van der Torre MBA


