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Nieuwe buren 

Als je in een nieuwe wijk komt wonen, is het fijn om kennis te maken met 

de buren zodat je weet wie je nieuwe buurman en/of buurvrouw wordt. 

Omdat het nog een tijdje duurt voordat ons integraal kind centrum (IKC) 

De Zwaneridder naar de nieuwe plek in Kortenoord mag verhuizen, lijkt 

het ons een leuk idee om ons nu alvast kort voor te stellen, zodat onze 

toekomstige buren weten wie wij zijn. 

Ons IKC telt een kleine 200 kinderen tussen de 2 en 12 jaar, afkomstig uit 

Wageningen en de wijde omgeving. Kinderen uit de wijk zijn bij ons ook 

van harte welkom. Onze visie is gebaseerd op de pedagogie van Rudolf 

Steiner. In ons IKC leren kinderen lezen, schrijven en rekenen, maar ook 

samen spelen, dansen, toneelspelen, muziek maken, zingen, 

handvaardigheid en schilderen. Ze werken in de tuin, spelen veel buiten 

en vieren feest. Dit alles vanuit het idee dat een kind zich zo evenwichtig 

kan ontwikkelen tot een zelfstandig, vrijdenkend mens dat optimaal 

voorbereid de wereld tegemoet kan treden. 

Verbondenheid is daarbij een sleutelwoord. Die verbondenheid is niet 

alleen terug te vinden in ons leerplan, maar voelbaar, zichtbaar en 

merkbaar in de klassen, het gebouw en het schoolplein. Het gaat om 

verbondenheid met de eigen bron, de andere leerlingen, met de 

leerkracht, de IKC-gemeenschap als geheel, de natuur, de wijk, de gehele 

omgeving, met de wereld. 

 

Voorlopig ontwerp van IKC De Zwaneridder. Dit plan kan nog gewijzigd worden. Het definitieve plan 

wordt bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediend.  

Door het vieren van jaarfeesten onderstrepen en stimuleren we onze 

onderlinge verbondenheid. We vieren ze met elkaar, al dan niet buiten in 

de natuur. Ook onze directe omgeving speelt daarbij een rol, denk aan het 

feest van Sint Maarten en Palmpasen waarbij kinderen zingend rondgaan 

in de wijk.  

Op dit moment is ons IKC nog gevestigd op twee verschillende locaties in 

Wageningen. Die situatie is al jaren zo en maakt het voor ons lastig om 

onze idealen in de praktijk te brengen. Kinderen ervaren soms zelfs dat 

we twee verschillende organisaties zijn en sommige collega’s komen 

elkaar maar sporadisch tegen. We kijken als team dan ook erg uit naar de 

tijd dat we weer samen op één plek kunnen werken en leren, in een mooi, 

nieuw gebouw in een natuurlijke omgeving.  



Het gebouw krijgt een bijzondere vormgeving die onze onderlinge 

verbondenheid én onze verbondenheid met de natuur benadrukt.  

Ons groene schoolplein wordt voorzien van natuurlijke en uitdagende 

speelvoorzieningen. Onze kinderen spelen er elke dag, in elk weertype. 

Het plein kan buiten openingstijd van het IKC uiteraard gebruikt worden 

door kinderen uit de wijk en ook is dan een deel van het gebouw geschikt 

voor verhuur aan de wijk.  

Wij hebben daarom twee keer een workshop gehouden met een aantal 

bewoners uit de wijk. Met hen en de architect hebben we nagedacht over 

het multifunctionele deel van het gebouw. De eerste keer hebben we met 

name naar de bewoners geluisterd en de tweede keer hebben we samen 

het schetsontwerp besproken. We gaan tijdens de bouw verder met het 

uitwerken van de praktische organisatie. 

Helaas moeten we nog minstens een jaar geduld hebben voor we gaan 

verhuizen. We kunnen bijna niet wachten op ons nieuwe begin. Na de 

zomervakantie wordt eerst de omgevingsvergunning aangevraagd. En in 

2022 gaan we de nieuwe IKC bouwen. 

We verheugen ons daar enorm op en zullen er alles aan doen om een 

positieve bijdrage te leveren aan het dagelijks leven in Kortenoord. We 

kijken er zeer naar uit om u in levenden lijve te ontmoeten! 

Het team van IKC De Zwaneridder 

 

 

 

 

Informatiebijeenkomst nieuwbouw IKC en afronding inrichting park  

Op 14 januari 2021 heeft de gemeente Wageningen samen met het 
schoolbestuur van stichting Pallas in een participatieve bijeenkomst met 
bewoners van Kortenoord gesproken over: 
1. de nieuwbouw van het integraal kind centrum (IKC) De Zwaneridder 
aan de Voorburglaan; 
2. De mogelijkheden voor mede gebruik van het gebouw door de wijk; 
3. de verkeersafwikkeling rondom het IKC, de aansluiting Voorburglaan/ 
Marijkeweg en de inrichting van de Frans Beijerstraat. 
 
De afgelopen maanden heeft het schoolbestuur van stichting Pallas 
samen met architectenbureau 9graden hard gewerkt aan het ontwerp 
voor het schoolgebouw, de kinderopvang en de buitenruimte in het park 
aan de Voorburglaan.  
 
Nu het voorlopig ontwerp van het integraal kind centrum en de  
buitenruimte op hoofdlijnen klaar is gaan we na de zomervakantie, zoals 
begin 2021 is afgesproken, de nieuwbouw plannen samen met het 
schoolbestuur presenteren aan de wijkbewoners. We willen deze 
bijeenkomst ook gebruiken om na te gaan welke wensen nog in de wijk 
leven om te komen tot een afronding van de inrichting van het park en de 
wijze waarop bewoners hierover mee willen denken.  
 
Eind augustus/ begin september 2021 ontvangen alle bewoners van 
Kortenoord een schriftelijke uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.  
 
Gemeente Wageningen 
 

 

 

 


