
In april 2009 gingen de eerste palen de grond in voor de Barneveldse nieuwbouwwijk Veller. Aan de 
zuidkant van het dorp verrijst een wijk met in totaal zo’n 1200 woningen. Inmiddels is de aanleg in 
een laatste stadium en lijkt het erop dat Veller in 2019 volgebouwd is. Het station Barneveld Zuid is 
sinds februari 2015 in gebruik en recent is Kindcentrum Veller in gebruik genomen.

Tekst Sibo Arbeek

Robuust gebouw in 
nieuwe wijk Barneveld

KINDCENTRUM VELLER MET STEDELIJKE UITSTRALING 
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Monique trapt af: “Eind maart 2019 zijn 

we in de nieuwe wijk Veller gestart met 

de nieuwbouw voor twee scholen, een 

kinderdagverblijf en een vrijstaande gymzaal; we 

streven ernaar dat in elk centrum een brede leerlijn 

van 0-12 jaar komt, maar leggen het niet op. In 

Kindcentrum Veller hebben twee scholen, van 

zowel De Drieslag als van PCO Gelderse Vallei een 

plek gekregen. Het is een gebouw dat voor zo’n 350 

kinderen gebouwd is. Het is in feite een dependance 

van twee bestaande scholen, waarbij De Drieslag 

met de dislocatie Ariane pas later in het proces is 

aangehaakt. Omdat de beide scholen toch redelijk 

zelfstandig functioneren hebben we ze wel allebei 

een vaste voet gegeven. Het is overigens een gasloos 

en een BENG gebouw en gaat richting 0 op de meter. 

Wij gaven als gemeente altijd al toeslagen op de 

normbekostiging, omdat wij vinden dat een gebouw 

over veertig jaar duurzaam moet kunnen blijven. 

Daarom vind ik het vreemd dat BENG pas vanaf 

2021 verplicht is, terwijl de hele bouw naar energie-

neutraal gaat. De schoolbesturen betalen € 150 per 

meter mee als bijdrage vanuit de exploitatie, zodat 

we samen meer kwaliteit kunnen realiseren. Je moet 

je overigens niet rijk rekenen door te denken dat je 

met een BENG gebouw in de exploitatie bespaart. 

De komst van zoveel installatietechniek maakt dat 

er nog veel kosten aankomen, die we nu nog niet 

kennen.” Jan knikt: “Daarom hebben we als  

besturen ook meegedaan. We wilden maximale 

flexibiliteit en een duurzaam gebouw, omdat we 

weten dat het onderwijs over tien jaar veranderd is. 

Daar moet je met je gebouw op in kunnen spelen.”
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oplossen en ook voor voldoende buitenspeelruimte 

zorgen? Daarnaast zat er ook nog een behoorlijk 

hoogteverschil in het terrein.” Monique: “Vergeet 

niet dat de eerste plannen er al rond 2008 lagen. De 

locatie was gereserveerd, maar het leek erop dat er 

toch geen school zou komen door de vorige crisis, 

waardoor er ook wat van het kavel afgeroomd werd. 

En toen kwam deze bijzondere opgave.  Het vraag-

stuk van het speelplein hebben we samen met de 

ge bruikers en de architect goed opgelost. Allereerst 

hadden wij als gemeente al besloten dat er een 

gymzaal bij het kindcentrum moest komen. Er ligt 

namelijk geen sportvoorziening binnen de verwijs-

afstand, waardoor de kinderen flink zouden moeten 

reizen. Dat vonden wij geen goed idee en bovendien 

vinden wij gezond bewegen erg belangrijk. We hebben 

de buitenruimte van de gymzaal gecombineerd met 

het gecombineerde schoolplein voor de beide  

VEILIG EN VERTROUWD
Rianne: “In zo’n nieuwbouwwijk als Veller met veel 

jonge gezinnen is een kindcentrum belangrijk. We 

bieden een doorgaande lijn van 0-12 jaar, waardoor 

kinderen niet naar verschillende locaties hoeven. Ze 

zijn hier in veilige en vertrouwde handen. Met name 

de opvang en zorg voor de jongsten is belangrijk en 

de peuters spelen mee met de kleuters, zodat ze aan 

elkaar wennen. Ook al zijn we twee scholen, we  

werken op onderdelen goed samen.” Herma knikt: 

“We delen de centrale hal en de speelzaal en natuur-

lijk het prachtig aangelegde plein. In de toekomst 

willen we graag samen een bibliotheek in het gebouw 

hebben. Onze leerpleinen zijn flexibel inzetbaar, 

zodat we kinderen in kleine groepen rustig leren 

zelfstandig en met elkaar te werken.” 

EIGEN EN VERBONDEN
Dick: “Het ontwerpproces met De Branding was al 

gestart toen de gemeente aangaf dat er een tweede 

school bij zou komen. Dat was even lastig; het pro-

gramma was al bepaald en de locatie niet al te groot. 

Het was natuurlijk een uitdaging, omdat we al halver-

wege het voorlopig ontwerp waren. Daarnaast was de 

volledige doorlooptijd krap en was er weinig tijd om 

de beide scholen aan elkaar te laten wennen. Het zijn 

beiden christelijke scholen, maar wel met een eigen 

identiteit. Dat betekent dat ze zich afzonderlijk in het 

gebouw wilden profileren. Uiteindelijk is het goed  

gelukt; het proces liep al snel goed en werd op een 

respectvolle manier gevoerd. De krappe locatie, waar-

bij het gebouw ook nog eens de hoek omgaat heeft 

een reeks aan massastudies opgeleverd. Hoe kun je 

het toch grote programma stedenbouwkundig  
Dick van de Merwe
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scholen. De fietsenstalling is overdag voor de school 

en ‘s avonds voor de gymzaal. In deze omgeving  

willen we verder graag de drie meter speelruimte voor 

de kinderen handhaven; dat hebben we weer kunnen 

oplossen door het gebouw op de perceelgrens te  

zetten. Dat heeft prachtig uitgepakt, waardoor het 

echt een stedelijk aanzicht heeft gekregen en tege-

lijkertijd een prachtig binnengebied voor de kinderen 

heeft, dat vanaf de straat goed toegankelijk is.” 

EEN ECHTE DORPSSCHOOL
Dick verder: “Tegenover het Kindcentrum liggen 

appartementengebouwen, waar dit gebouw een 

tegenwicht voor biedt. Er stonden prachtige bomen 

die zijn blijven staan, waardoor de Vellerselaan er al 

volgroeid uitziet: “Vroeger had elk dorp een dorps-

school met een kap en grote ramen en verdiepingen. 

Dat beeld wilde ik hier ook creëren en niet van die 

platte pannenkoeken uit de jaren 70. Ik vind de jaren 

30 architectuur prachtig, met vaak een trappenhuis 

aan weerszijden. Dat hebben we hier op een heden-

daagse manier verbeeld. Daarom is de kap deels naar 

beneden doorgevouwen om het een kleinschalig-

heid te geven. Het gebouw bestaat uit verschillende 

volumes en verspringingen. Het heeft grote ramen en 

grote puien. We hebben een halve kap gemaakt, die 

afloopt aan de straatkant, daardoor ontstaat aan de 

andere kant een lessenaarsdak, waardoor de lokalen 

daar veel licht krijgen; het zijn echte lichthappers.”

FIJNE AKOESTIEK
Wat opvalt is dat het een spannend gebouw is, met de 

vele verspringingen en doorkijkjes. De lokalen zijn af-

gewisseld met leerpleinen. Dick: “Ik weet uit ervaring 

hoe belangrijk een goed binnenklimaat is. Dat wordt 

natuurlijk bepaald door de uitstraling, maar ook door 

de lichtinval en vooral de akoestiek. Daarom werk 

ik graag samen met Ecophon, omdat dat bewezen 

goed is.” Richard knikt: “Het is een fijne en rustige 

leer omgeving. We hebben in 2018 contact gehad 

met Dick over de akoestiek in kindcentrum Veller. Er 

lag een programma van eisen Frisse Scholen klasse 

B, dus dan weet je dat er voldoende aandacht voor 

akoestiek is. Wij hebben ons concept eerst getoetst en 

dat pakte heel mooi uit. We hebben hier gekozen voor 

Gedina panelen met een coating, waardoor de kleur 

goed blijft en de panelen ook goed te reinigen zijn. 

We hebben extra aandacht besteed aan de akoestiek 

in de lokalen door in een u-vorm vanaf het smart-

board de panelen van een basdeken te voorzien. Het 

toevoegen van zo’n deken, die wij Extra Bass noemen, 

komt met name de spraakverstaanbaarheid ten  

goede. Een slechte akoestiek in lokalen zorgt ervoor 

dat je hersenen harder moeten werken om goed te 

kunnen luisteren, waardoor er minder blijft hangen. 

Uit onderzoek blijkt bovendien dat een goede akoes-

tiek tot minder stress leidt bij docenten en dus zorgt 

voor een betere werkomgeving.”

VEEL DAGLICHT
Dick over de gebruikte materialen: “Het is een bak-

stenen gebouw met een kopergroen kalzi stalen dak. 

De steen is ook gemêleerd en heeft de kleuren grijs, 

bruin en groen. Dat sluit prachtig aan bij het groene 

dak. De voeg is mooi in kleur; waardoor een soort 

robuustheid ontstaat. Het gebouw lijkt hoog, maar 

is tweelaags. In de derde laag hebben we de installa-

ties opgelost in het volume, die daardoor niet, zoals 

bij veel gebouwen, heel lelijk op het dak liggen. De 

beide scholen zijn apart georganiseerd, maar delen 

de belangrijkste functies; de hoofdentree en vide met 

tribunetrap. Die trap ligt op een centraal punt in het 

gebouw en markeert een soort knik tussen de twee 

scholen in. Daardoor ontstaat een mooie gezamenlijke 

uitstraling, maar ga je wel gelijk na binnenkomst je 

“Een slechte akoestiek zorgt 
ervoor dat je hersenen harder 
moeten werken om goed te 
kunnen luisteren, waardoor er 
minder blijft hangen”

eigen school in; het is een mooie balans tussen eigen-

heid en verbondenheid geworden.” Aan de pleinkant 

liggen de gezamenlijke functies en de leerpleinen, de 

lokalen ontvouwen zich naar de straatkant. De lokalen 

op de verdieping zijn hoog en krijgen daglicht van 

twee kanten. Op de verdieping liggen ook de lokalen 

met wisselende hoogtes, soms rechthoekig, soms met 

een schuin dak; dat zijn echt pareltjes.”

GEEN LEERFABRIEK
Jan: “We wilden een avontuurlijk gebouw met speelse 

effecten en vooral geen leerfabriek. Dat betekent ook 

veel natuurlijk licht, mooie en gevarieerde lokalen en 

leerpleinen en vooral een spannend gebouw. Ik vind 

het echt leuk dat je vanuit de vide door de versprin-

ging in het gebouw tegen de buitengevel aankijkt. Dat 

geeft een mooi effect.” Herma ten slotte: “Door die 

schuine lokalen heb je extra daglicht en kunnen  

kinderen soms even lekker naar buiten kijken. We 

wilden een natuurlijke school bouwen met houten 

deuren en natuurlijke tinten. Een gebouw dat daar-

naast toch ook functioneel en onderhoudsvriendelijk 

is. Dat is goed gelukt.”

Kijk voor meer informatie op www.ecophon.nl of 

www.vandenbergarchitecten.nl. 


