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Toegang school 

Toegang school 

speelterrein 4+5 jarigen
220 m2speelterrein 6 tot 12 jarigen  

390 m2
Reserve schoolterrein
510 m2 

De vorm

Het nieuwe schoolpand van basisschool de Parel 

bestaat uit twee verdiepingen die met elkaar scharen. 

Dit is een resultaat van de stedenbouwkundige 

aanpak waaruit het ontwerp voort kwam. De 

achterzijde van het pand loopt gelijk met het 

aanliggende Apeldoorns Kanaal en de voorzijde is 

gebaseerd op het nabijgelegen centrum van 

Wapenveld.

Spanning en afwisseling

In het gebouw is er een zekere ’spanning’ tussen 

zowel kleuren als materialen. Binnenin het gebouw 

blijkt deze spanning uit de afwisseling van zachte en 

harde vloerbedekking maar ook uit het blankgelakte 

larikshout in combinatie met de aluminiumelementen 

tegen de regenboog-kleuren van de deuren. 

De dominante kleur in het gebouw is het zachte geel 

van de linoleum vloer. Het trappenhuis staat hier 

echter in schril contrast mee. Deze afgesloten ruimtes 

hebben juist een hele felle kleur, als gifgroen en 

felrood.

Inrichting

Het meubilair van het pand werd op een wat 

bijzondere manier gekozen. Zowel de leraren als de 

leerlingen mochten helpen bij het uitkiezen van de 

verschillende meubelstukken. Leerlingen uit de 

hoogste klassen werden gevraagd hun ervaringen 

met de verschillende sets te delen en aan de hand 

daarvan, de mening van de leraren en de 

kostenoverwegingen zijn de uiteindelijke meubels 

gekozen.
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Situatietekening

Voorgevel

Schoolplein

De plaats en de vorm van het gebouw zijn gekozen 

op basis van de stedenbouwkundige omgeving. Om 

de kosten voor tijdelijke huisvestiging van de 

basisschool lager te houden werd gekozen om het 

nieuwe gebouw op het schoolplein zelf te plaatsen. 

Een consequentie van deze keuze was dat er in twee 

verdiepingen moest worden gebouwd. Hierdoor 

ontstond de gedachten om de verdiepingen met 

elkaar te laten scharen. 

Afdakje boven de deuren
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Trap naar eerste verdiepingVide met uitzicht op het speellokaal
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Gang richting de lokalen



Kengetallen

Ontwerp en realisatie

- Projecttitel: Wesseldijkschool

- Opdrachtgever: Gemeente Heerde

- Adres: Klapperdijk 35

- Plaats: Wapenveld

- Projectarchitect: Michiel Kobussen

- Medewerkers: Henk Eilander, Erik Louwé, Marchel 

  Mulderij, Hans Vinkenvleugel

- Constructeur: Stoel Partners, Zwolle

- Adviseur installaties: Grontmij Technical 

  Management, Amersfoort

- Directievoering: Ebbens architecten, Leusden

- Aannemer: Reurink, Epe

- Installaties: Dijkstra, Epe; Heva Reusken, Heerde

- Interieurarchitect: Ebbens architecten, Leusden

- Bruto oppervlakte: 1120 m²

- Totale bouwkosten: € 900.000,-

- Programma: Het ontwerp van een 7-klassige

  basisschool in Wapenveld ligt in het centrum aan

  het Apeldoorns kanaal. Het gebouw is 1100m² bvo

  en heeft 2 bouwlagen. Op de eerste verdieping ligt

  het open leercentrum van de school.

- Voorlopig ontwerp: 23-01-2007

- Definitief ontwerp: 03-05-2007

- Oplevering: 25-02-2009

- Ontwerpbureau: Ebbens architecten, Leusden

- Fotografie: Jan de Vries, Leusden
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Zuid-oost aanzicht

Noord-west aanzicht Zuid aanzicht

Muur details
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