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Stand van zaken ontwikkeling Integraal Kindcentrum Leimuiden
De gemeente Kaag en Braassem is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe Integraal Kindcentrum
Leimuiden (IKC Leimuiden) op de huidige locatie van Basisschool De Kleine Wereld.
Tijdens de informatieavond van 12 december 2017 in De Ontmoeting heeft het team de eerste
schetsplannen van het gebouw en de omliggende infrastructuur gepresenteerd aan de bewoners. Van
verschillende bewoners heeft het team reacties ontvangen op de voorlopige schetsplannen. Tips zijn
meegenomen bij de verder uitwerking van het gebouw en de omliggende verkeersituatie.
Inmiddels is er achter de schermen hard gewerkt om het nieuwe IKC Leimuiden vorm te geven. Hierbij
geven wij een korte update van de stand van zaken.
Ontwerp gebouw IKC Leimuiden
Nadat we in oktober 2017 de architect en adviseurs (het ontwerpteam) hebben geselecteerd voor het ontwerpen
van het nieuwe IKC Leimuiden zijn we gestart met het uitwerken van het Voorlopig Ontwerp (VO).
Het ontwerpteam bestaat uit architect DP6, installatieadviseur Sijperda-Hardy, constructeur Van Rossum,
bouwfysisch adviseur LBP Sight en het kostenmanager Kontek. Het team staat onder leiding van de
projectmanager van Brink Management / Advies.
Tijdens de afgelopen periode zijn meerdere
overlegmomenten geweest met de toekomstige
gebruikers van het IKC (het Managementteam), om te
zorgen dat het gebouw – waaronder de
indeling/plattegrond vrijwel volledig aansluit op de
gewenste onderwijsvisie.
Het uiterlijk van het gebouw is gelijk gebleven ten
opzichte van de plaatjes, die zijn gepresenteerd tijdens
de informatieavond.

Impressie Voorlopig ontwerp IKC Leimuiden

Bij het ontwerpen van het gebouw heeft het team
gestreefd naar het toepassen van zoveel mogelijk
natuurlijk materialen en rustige kleuren. De kleur wordt
in het gebouw gebracht door de kinderen. Daarnaast
sluit het gebouw goed aan bij de bestaande groene
omgeving.

In februari 2018 hebben we het Voorlopig ontwerp afgerond en zijn we gestart met de uitwerking van het
Definitief Ontwerp. Hierbij worden de materialen, de constructie en de installaties definitief uitgewerkt. Naar
verwachting zullen we begin juni het ontwerp volledig afronden.
Ontwikkeling omliggende verkeerssituatie
De prioriteit bij het ontwikkelen van omliggende verkeersituatie ligt op de veiligheid en bereikbaarheid van en voor
voetgangers en fietsers. Tijdens de bewonersavond van 12 december 2017 heeft Royal Haskoning DHV twee
voorkeursvarianten voor de verkeersituatie gepresenteerd naar aanleiding van een eerdere variantenstudie.
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Variant 2

Schetsvarianten verkeersituatie IKC Leimuiden

Royal Haskoning DHV en Imoss zijn de afgelopen tijd bezig geweest om op basis van de reacties van de
bewonersavond een derde variant uit te werken.
De varianten zullen in april 2019 worden voorgelegd aan een klankbordgroep, die bestaat uit een afvaardiging
van direct omwonenden. De input van de klankbordgroep wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van de
verkeersituatie. De uitwerking zal worden teruggekoppeld aan de alle direct omwonenden en ouders. Hiervoor
ontvangen zij apart een uitnodiging.
Vervolgstappen
Naast de verder uitwerking van het ontwerp van het gebouw en de infrastructuur zal de komende periode een
plan worden opgesteld voor de tijdelijke huisvesting van De Kleine Wereld. Het nieuwe gebouw komt immers op
deze positie.
Wanneer de aannemer is geselecteerd zal ook een plan worden opgesteld om de Bereikbaarheid, Leefbaarheid,
Veiligheid en Communicatie tijdens de bouwfase te waarborgen.
De start van de bouw van het IKL staat gepland voor het eerste kwartaal van 2019. Het streven is om het nieuwe
IKL vanaf de start van het schooljaar 2020-2021 in gebruik te nemen.
Wilt u meer informatie over het IKC Leimuiden bekijk dan de website www.ikcl.nl. Zo blijft u op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen!

