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running plein gebouwd en door het park heen is 

alles met elkaar verbonden.” Laura: “We bieden 

hier een totaalpakket voor opvang en onderwijs. 

Mede werkers van opvang en onderwijs kijken in 

gesprekken met de intern begeleider naar de groep 

als geheel. Zijn er kinderen die ondersteuning nodig 

hebben, dan worden ze individueel besproken. 

Zo kan de opvang eventuele aandachtspunten 

overdragen aan het onderwijs. Ook is er tussen 

pedagogische medewerkers en leerkrachten overleg 

over kinderen die gebruik maken van onderwijs en 

de buitenschoolse opvang. We hebben hier 64 plek-

ken voor kinderopvang, 50 BSO plekken per dag 

N icole de Ridder is manager kinderopvang 

van IKC Triade. Samen met directeur onder-

wijs Laura van Rossen is zij verantwoordelijk 

voor het kindcentrum: “We hebben een proces 

van ruim tien jaar achter de rug, waarbij onder-

weg twee scholen gefuseerd zijn en we uiteindelijk 

op deze locatie aan de Dreef zijn gekomen met 

een doorgaande lijn voor 0-12 jaar. Op deze plek 

speelde vroeger het eerste van VV Aalsmeer, die 

met een andere vereniging is samen gegaan. We 

grenzen aan het park en op deze groene strook 

ligt verder een sportcomplex, de kinderboerderij, 

tennis en midgetgolf. Hier vlakbij wordt een free 

Het eerste dat opvalt, is de pvc vloer met een houtlook. In samenhang met de ruimte, het licht en 
de vanzelfsprekende samenhang van de verschillende functies, maakt dat IKC Triade verrassend 
vertrouwd aanvoelt.

Tekst Sibo Arbeek  Fotografie Dion Huiberts

Licht, slim en 
energieneutraal

IKC TRIADE AALSMEER VOELT ALS EEN HUISKAMER

“Het mooie aan dit gebouw is de rust en de warme 
uitstraling; niet alleen door de goede akoestiek, maar 
ook door het mooie licht en de ruimtelijke werking”
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ONTWERP EN INRICHTING

en ongeveer 350 kinderen voor het onderwijs.” 

Nicole knikt: “We werken als partners intensief 

samen en hebben samen één programma van 

eisen gemaakt. Zo worden de leerpleinen van het 

onderwijs ook door de BSO gebruikt en delen we 

de personeelsruimte beneden, vlakbij de gewel-

dige open keuken, met een laag deel waar we met 

de kinderen kunnen koken.”

SAMEN ONTWERPEN
Nicole: “We hebben bewust voor Huub Frencken 

gekozen. Huub onderscheidde zich omdat hij geen 

plannen vooraf had uitgewerkt, maar met ons samen 

het gebouw wilde ontwerpen, op basis van onze visie; 

dat sprak erg aan. We hebben een aantal projecten 

bezocht en leerden tijdens die ervaringen dat we een 

licht gebouw wilden, schuifdeuren tussen de lokalen 

en leerpleinen, de uitstraling van huiselijkheid en 

ook slimme kasten, wanden en tussenruimten, die 

je dubbel kunt gebruiken. Dat is allemaal gelukt en 

het meest mooie aan dit gebouw is de rust die het 

uitstraalt; niet alleen door de goede akoestiek, maar 

ook door het mooie licht en de ruimtelijke werking. 

Het is een open gebouw zonder gangen en je kijkt 

overal naar binnen. De huiselijkheid komt terug in de 

warme pvc vloer met een houten patroon.” Laura vult 

aan: “Op de begane grond hebben de 0-6-jarigen hun 

plek gevonden, op de verdieping vind je de lokalen en 

leerpleinen voor de groepen 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8. 

Omdat het een zo ruim en uitnodigend gebouw is zijn 

we blij met onze conciërge, die de telefoon aanneemt 

en zorgt dat iedereen goed binnenkomt.”

MEERVOUDIG GEBRUIK
Nicole: “Het gebouw heeft een centrale entree en 

twee zijingangen voor de hogere groepen, die naar de 

verdieping leiden. Vanuit de centrale ingang kom je 

direct in de grote hal, met links de kantoren en de  

balie, de open keuken, de ruimten voor de jongsten 

en in het midden de grote trappartij naar boven 

en het mooie speellokaal, dat aan de kant van het 

speelplein ligt. De ruimten voor opvang hebben 

zogenaamde staldeuren, die we half open kunnen 

zetten, maar ook volledig kunnen sluiten. Mooi 

zijn ook de multifunctioneel te gebruiken ruimten, 

zoals de slaapruimten, de keuken, de pantry’s en 

de toiletruimten. Onder alle trappen zit verborgen 

kastruimte; we hebben geen loze ruimten in dit 

gebouw. Ellen Kusters heeft ons geholpen met 

de styling en losse inrichting in het gebouw en 

samen met de architect die de garderobe meubels, 

de balie en de keuken heeft ontworpen.” Laura: 

“De klaslokalen hebben schuifdeuren en komen 

uit op de leerpleinen. De grote leerpleinen zijn 

multifunctioneel te gebruiken, waarbij in de klas 

instructie wordt gegeven en de uitwerking op de 

Nicole de Ridder
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gemêleerde gemetselde steen met een gevelrand 

van hout, die ook doorloopt rond de raampartijen 

en uitloopt in een middenrand. De kozijnen zijn 

in een taupe kleur uitgevoerd, wat heel mooi staat 

bij de uitstraling van het hout en de stenen. Het 

gebouw kenmerkt zich door verticale lijnen met een 

mooie houten kroonlijst met accenten bij de entrees. 

Huub heeft gekozen voor terugkerende lijnen in het 

metselwerk en de ramen die helemaal doorlopen naar 

boven. Het gebouw is ontworpen als een paviljoen 

in het groen en het buitenterrein is samen met een 

landschapsarchitect ontwikkeld. We wilden een 

groene en uitdagende buitenruimte maken, met een 

goed evenwicht tussen stenen en groenplekken om te 

spelen. Ook bijzonder is dat het een energieneutraal 

en gasloos gebouw is. Het gebouw is aangesloten op 

het datacentrum NLDC, dat gebruik maakt van 100% 

duurzaam opgewekte groene stroom. Die komt deels uit 

het energienet en deels van de ruim 500 zonnepanelen 

op het dak van het datacenter. Het datacenter gebruikt 

energie-efficiënte vrije koeling en de racks zijn op-

gesteld in volledig gesloten koude gangen. De warmte 

die ze produceren leveren ze aan ons, het sportcomplex 

de Waterlelie en Fertiplant, een import exportbedrijf in 

planten. Mooi dat we met dit gebouw ook een bijdrage 

kunnen leveren aan een duurzaam klimaat.”

Kijk voor meer informatie op frenckenscholl.nl.

pleinen kan plaatsvinden. In de BSO tijd werkt 

het andersom; dan hebben ze hun stamgroep 

op de pleinen, maar kunnen ze zich ook voor 

rustig werken even in het lokaal terugtrekken. Het 

onderwijs is thematisch ingericht, waarbij ook met 

de kinderen wordt gekookt of in de keuzeateliers 

gewerkt. Daarnaast wordt de keuken ook gebruikt 

voor warme maaltijden voor de kinderen, wanneer 

ouders daarvoor kiezen. We hebben geen aparte 

lerarenkamer, maar zitten beneden bij de keuken 

of kunnen na schooltijd rustig werken op het 

leerplein van groep 7 en 8.” Vanuit de centrale 

ruimte voert een grote trap naar boven, die ook 

deels tribunetrap is. Nicole: “Die brede trap is er 

niet alleen voor bijeenkomsten en uitvoeringen, 

hij wordt ook actief gebruikt voor verschillende 

activiteiten met en door kinderen. Boven op de vide 

ligt onze schoolbibliotheek; met een korte trap kom 

je vervolgens op de leerpleinen van de bovenbouw. 

Mooi is ook het natuurlijk daglicht van boven vanuit 

een modulaire lichtstraat: onze wens was om veel 

licht in het gebouw te hebben.”

NATUURLIJK DAGLICHT
Nicole: “Het is een vierhoekig gebouw met een 

fraai uitstekende ronding aan de rechter kant, waar 

de opvang haar plek heeft. De architect heeft in 

samenspraak met ons gekozen voor een licht geel 
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