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INLEIDING

Het Geldersch Landschap werkt samen met Havo Notre Dame en de
gemeente Ubbergen aan een bijzonder project waarin nieuwbouw
van de school en de landschappelijke inpassing parallel lopen.
Doorgaans wordt eerst het gebouw ontwikkeld. Als daarna het
piepschuim en plastics van het slagveld, dat nieuwbouw doorgaans
pleegt te veroorzaken, is opgeruimd, komt het landschap aan de
beurt. Hier gaat het precies andersom: de eerste opknapbeurt
voor het landschap zal vooruitlopen op de nieuwbouw. Sterker
nog het gehele landschappelijke ontwerp vormt de basis voor de
nieuwbouw. En tenslotte: we zullen ervoor waken dat het gebied
tijdens de nieuwbouw blijft functioneren als natuurgebied.
De ambitie is hoog: we presenteren met dit boekwerkje het
Deﬁnitief Ontwerp van de landschappelijke en ecologische
inpassing van de nieuwbouw van havo Notre Dame. In de volle
overtuiging dat deze inpassing er toe leidt dat de natuur er op
vooruit gaat. En dat het gebied aantrekkelijker wordt voor mensen
om in te wandelen en van de natuur te genieten. En last but not
least: dat de school een omgeving krijgt waar het onderwijs op
allerlei manieren gebruik van kan maken, of het nou de biologie,
aardrijkskunde, natuurkunde of expressie betreft. We hebben van
de architect begrepen dat deze wisselwerking met de natuur al ín
het gebouw begint. Een goed gebouw vormt de mensen, zei een
beroemd strateeg al eens. Maar bedenk eens wat een goed gebouw
in een goed landschap te weeg zal brengen! Ook voor de mensen
die al in het landschap wonen of er gebruik van maken.
Wij wensen u nu alvast veel plezier in ons Geldersche Landschap,
hier in Ubbergen. Hopelijk ontmoet u tijdens uw tocht niet alleen
vrolijke leerlingen op weg naar de volwassenheid, maar ook de
trek van vleermuizen in de schemer van Heumensoord naar de
Groenlanden, of de das als u geluk hebt!
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VOORBEREIDING EN DRAAGVLAKVERWERVING
NIEUWBOUW HAVO NOTRE DAME DES ANGES

2.1 Voortraject

2.3 Naar een nieuwe havo op een nieuwe locatie

Sinds januari 2007 werkt Havo Notre Dame samen met de
gemeente Ubbergen en een aantal lokale groene organisaties en
personen aan een bijzonder nieuwbouwproject. Een bijzondere
school met een optimale inpassing in de natuur, het landschap
en de leefomgeving van de bewoners van het dorp Ubbergen. Er
is begonnen met een rondgang door het gebied en bezoek aan
referentieprojecten waar nieuwbouw en natuur elkaar ontmoeten.
Direct daarna zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers
van de buurt en lokale milieuorganisaties om na te gaan hoe zij
tegen de nieuwbouw aankijken en wat hun wensen en zorgen zijn.
Er zijn onder leiding van drs R.J. Dumont informele bijeenkomsten
geweest met vak- en gebiedsdeskundigen, waaronder enkele
buurtbewoners, en het gemeentebestuur.
Dit traject heeft geleid tot algemene instemming met een wijziging
in de voor de hand liggende aanpak, namelijk bouwen volgens
het geldende bestemmingsplan. Er ontstond bereidheid bij
betrokkenen om daarover mee te denken. De essentie van die
wijziging is dat de nieuwbouw zich meer in noordelijke richting
verplaatst en in plaats van in één bouwlaag, in twee bouwlagen te
bouwen. Voordeel is dat er dan ruimte vrij komt voor een groter
aaneengesloten natuurgebied grenzend aan het Bronnenbos,
de Refter en het natuurgebied in eigendom van het Geldersch
Landschap.

De belangrijkste conclusie uit het programma van eisen was
dat verschuiving van de nieuwbouw in noordelijke richting en
verkleining van het bebouwd oppervlak door in twee lagen te
bouwen, de kwaliteit van het gehele gebied ten goede komt.
Het maakt het mogelijk om ten zuiden van het nieuwe
schoolgebouw rondom het gehele cultuurhistorische traject van de
Kasteelselaan en bijbehorende waterlopen, een versterking van de
EHS te realiseren, gevoed door o.a. bronwater uit het naastgelegen
Bronnenbos. Het natuurgebied wordt een aantrekkelijk
wandelgebied voor een ommetje en voor doorgaande wandelaars.
Wie wil kan er ook met de ﬁets doorheen, maar daar wordt het niet
speciaal op ingericht.
De (verkeers)drukte wordt weggeleid van de Kasteelselaan en
concentreert zich aan de noordzijde langs, maar gescheiden van,
de N325. De parkeergelegenheid wordt zodanig ingericht dat
ook op piekmomenten omwonenden zo weinig mogelijk hinder
ondervinden. Twee bouwlagen is ook gunstig voor optimale
benutting van het gebouw voor het onderwijs.

2.2 Programma van eisen
Op 27 augustus 2007 zijn de resultaten van het vooronderzoek
met de raadscommissie van de gemeenteraad besproken. Op 3
september 2007 is een goed bezochte buurtbijeenkomst geweest.
Daarna is het Programma van Eisen voor de inpassing in natuur en
landschap deﬁnitief afgerond en verspreid.

De betrokkenen waren positief gestemd over deze inzet. Werkgroep
Milieubeheer was het inhoudelijk eens met het voorstel maar
eiste wel ﬁnanciële garanties voor de inrichting en het duurzaam
beheer van het nieuwe natuurgebied. Het Geldersch Landschap
heeft in oktober 2007 in een brief aan de school de bereidheid
uitgesproken de gronden die als natuur worden ontwikkeld in
eigendom te nemen en is enthousiast over het project. De kosten
van verwerving (als natuurgrond), inrichting en beheer komen dan
voor haar rekening.
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2.4 Naar een schetsontwerp voor de
landschappelijke inrichting
Op 8 oktober 2007 heeft een ontwerpsessie o.l.v. bureau Stroming
plaatsgevonden waaraan de beheerders uit het gebied (incl.
de gemeente) en Werkgroep Milieubeheer Nijmegen hebben
deelgenomen. Hieruit is eensgezind een eerste beeld over de
inrichting ontstaan (zie hoofdstuk 2). Ook worden nog detailvragen
over de cultuurhistorie uitgezet op basis van het schetsontwerp.
Dit beeld wordt nog aangescherpt en daarna met de architect
besproken.
Op 17 oktober heeft een gesprek over de resultaten van de
onderzoeken en het eerste schetsontwerp plaatsgevonden met 2
vakdeskundigen uit de buurt, de heer Pistorius (architect) en de
heer Bolk (bouwkundig adviseur).
Op 22 november 2007 is het schetsontwerp van Stroming,
samen met het schetsontwerp van Spring-architecten, aan de
leraren van de school en later die dag aan buurtbewoners en
belangengroeperingen voorgelegd. Het bestuur van de Havo
heeft in november 2007 besloten een artikel 19 WRO-procedure
voor te bereiden en een reeks van benodigde onderzoeken te
laten uitvoeren. Om deze extra kosten te dekken is door de
gemeente met succes een subsidie aangevraagd bij de provincie.
De onderzoeken die gerelateerd zijn aan de landschappelijke
herinrichting zijn kort behandeld in de brochure die omstreeks de
jaarwisseling naar 2008 werd gepubliceerd.

1e conceptschets landschappelijke inpassing 2007

vogelvlucht van school in aaneengesloten natuurgebied
toelichting landschappelijke inpassing HAVO Ubbergen
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Bestaande toegangsweg voor auto’s (Kasteelselaan) wordt omgevormd naar
voetpad als toegang tot de natuur.

Nieuwe toegangsweg voor auto’s en ﬁetsers, bestaand ﬁetspad wordt omgevormd
naar ﬁetsstraat.

Principeschets van een dwarsproﬁel over het terrein van de school
(Royal Haskoning)
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3.

CONCLUSIES VAN DE ONDERZOEKEN TER ONDERBOUWING VAN DE ARTIKEL 19 WRO-PROCEDURE

Om de wijziging van het bestemmingsplan te kunnen onderbouwen
zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd in 2008. Hieronder worden
kort de belangrijkste aspecten uit deze onderzoeken genoemd.

3.1 Verkeersonderzoek

3.2 Hydrologisch onderzoek

De verhouding tussen het aantal ﬁetsers en auto’s dat tegelijkertijd
gebruik maakt van de toegangswegen naar de school is zodanig
dat er geen gevaar is voor de verkeersveiligheid. Het grote aantal
ﬁetsers dwingt de auto’s langzamer te rijden.
Desalniettemin worden in de voorkeursvariant enkele
inrichtingsvoorstellen gedaan die de verkeersveiligheid bevorderen.
Dit zijn:

Uit het hydrologisch onderzoek, dat onder andere nodig is voor
een onthefﬁng in het kader van de Natuurbeschermingswet (zie
aanvullend programma van eisen), bleek dat de bodem en de
waterhuishouding nauw met elkaar samenhangen. Dit leverde
een aantal conclusies op ten behoeve van de nieuwbouw en de
ruimtelijke inpassing:

1.
2.
3.
4.
5.

de verkeersdrukte van auto’s en ﬁetsen te bundelen op
de doorgetrokken Parallelweg en het ﬁetspad langs en
gescheiden van de N325.
door een haakse bocht in de weg vóór de Ubburch het
verkeer afremmen.
dit traject inrichten als ﬁetsstraat
de voetgangersbrug (Springplank) verplaatsen in oostelijke
richting van de school.
te overwegen het kiss&ride laten plaatsvinden bij een
aan te leggen parkeerplaats bij de Ubburch, om het aantal
verkeersbewegingen op de ﬁetsstraat te beperken.

Dit betekent voor de inrichting van het natuurgebied dat de
Kasteelselaan vanaf de slagboom na de Ubburch kan worden
verwijderd en ingericht als wandelroute.
Fietsers worden hier niet gefaciliteerd maar kunnen er wel door.
Bevorderd wordt dat zij het ﬁetspad langs de N325 nemen. Fietsers
die van de Rijksstraatweg komen nemen de route via het terrein
van de waterkerskwekerij. Het poortje naar het ﬁetspad dient dan
verwijderd te worden.

1.

2.
3.
4.

5.

Zolang de ondoorlatende klei- en veenlagen in de
ondergrond van het schoolterrein intact blijven, zal er
geen negatieve invloed zijn van de nieuwbouw op
de waterhuishouding van het beschermd natuurmonument
Bronnenbos de Refter.
het zorgvuldig verwijderen van de in de 70-er jaren
opgebrachte zandlaag heeft geen negatieve invloed op de
waterhuishouding
Wanneer de school bijvoorbeeld omwille van vandalisme
en esthetische waarden in helder open water wil liggen, zal
deze waterpartij een minimale diepte van 70 cm. moeten
hebben.
De in 2003 aangelegde beek is het meest optimale wat in de
omstandigheden van ‘Water Werkt! ’ kon worden
gerealiseerd. Het is zodanig kunstmatig dat er hydrologisch
gezien geen bezwaar is tegen een andere inrichting
van het natuurgebied, waarbij de beek verlegd wordt, maar
de wateraanvoer blijft gehandhaafd zoals in de huidige
situatie. Als de naastgelegen waterkerskwekerij het
bronwater in de toekomst niet meer nodig zou hebben, kan
de situatie daarop in de toekomst altijd nog worden
aangepast om een meer natuurlijke situatie te krijgen.
De onderzoekers geven aan dat de vijver die in het eerste
schetsontwerp was getekend een barrière kan vormen in
de ecologische verbindingszone. Dit wordt in dit Deﬁnitief
ontwerp behandeld.

Royal Haskoning heeft aanvullende gegevens geleverd over de
relatie tussen diepte van de ondoorlatende bodemlaag en de
maximale diepte waarop gegraven mag worden om voldoende
weerstand te houden tegen onderliggende kwelstromen.
toelichting landschappelijke inpassing HAVO Ubbergen
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Hoogtekaart
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Bodemkaart
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3.3 Bodemonderzoek
De bodemkwaliteit en waterkwaliteit is zodanig dat een schone
grondverklaring is afgegeven voor het gehele gebied rond de
school. Er zijn voor het grondwateronderzoek 5 peilbuizen
geplaatst. De chemische analyse toont aan dat alleen voor arseen
in peilbuis 5 een licht verhoogde waarde is aangetroffen. Deze
overschrijdt de streefwaarde, maar blijft beneden de tussenwaarde.
Er is geen verder onderzoek nodig.

3.4 Flora- en faunaonderzoek
Het onderzoek is door bureau Faunaconsult uitgevoerd, met
inbreng van Ben Braster. Het resultaat is dat er rondom het gebied
zeer veel bijzondere natuurwaarden voorkomen, maar dat er op
het terrein zelf geen belemmeringen zijn voor de nieuwbouw in
het kader van de Flora &Fauna-wet, mits voor een aantal soorten
speciﬁeke maatregelen worden genomen. Deze bestaan uit het
wegvangen van amﬁbieën (kamsalamander) en het inspecteren
van oude bomen op aanwezigheid van nesten van vogels en
vleermuizen. Dit is geregeld in de onthefﬁng, die door de provincie
is verleend.

3.5 Bodemkartering
Een gedetailleerd bodemonderzoek door Alterra leverde een goed
inzicht in de bodemopbouw van het gehele gebied. De gevarieerde
bodem rond de nieuwbouw bestaat uit veen- en kleilagen die
samenhangen met de ligging in het rivierdal van de Rijin Langs de
rand van de stuwwal ligt verspoeld zandig materiaal. Het terrein
van de Havo is in de zeventiger jaren opgehoogd met circa 0,7
meter rivierzand. Kennis van de bodemopbouw is o.a. nodig ter
onderbouwing van het schetsontwerp en de
inrichtingsmaatregelen.

toelichting landschappelijke inpassing HAVO Ubbergen
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SCHETSONTWERP LANDSCHAPPELIJKE
INPASSING (VOORJAAR 2008)

Dit hoofdstuk behandelt de landschappelijke en ecologische
maatregelen, en vervolgens de architectuur. De huidige situatie,
met kaartbeelden en kadastrale informatie, is uitgebreid
beschreven in het Aanvullende programma van eisen (Stroming
augustus 2007).

4.1 Toelichting Schetsontwerp
Infrastructuur

In de tekening is de huidige locatie (1 bouwlaag) van de school
met een stippellijntje aangegeven. De school wordt naar het
noorden verplaatst en de ontsluiting verplaatst van de huidige
toegang via de Kasteelselaan naar de parallelweg van de Rijksweg.
Er komt een “kiss and ride” voorziening en parkeerplaats bij het
bestaande gebouw de Ubburch (links op de tekening) en een
kleine parkeerplaats voor ﬁets en personeel bij de school (wettelijk
verplicht). De school wordt door middel van een kleine vijver in het
landschap gelegd en omgeven met vlonders (bij de blauwe pijlen),
om de verbinding tussen binnen en buiten te optimaliseren.

2e conceptschets landschappelijke inpassing 2007

Dwarsproﬁel va
toelichting landschappelijke inpassing HAVO Ubbergen
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Vogelvlucht schetsontwerp
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Vernatting van het gebied en opheffen barrières

Recreatieve voorzieningen

De grootste landschappelijke ingreep is gericht op het versterken
van de ecologische corridor tussen de stuwwal en de Ooijpolder
voor soorten zoals vleermuizen, dassen, marterachtigen,
amﬁbieën (o.a. kamsalamander) en andere kleine zoogdieren en
waterorganismen.
Het watersysteem wordt zodanig heringericht dat de gehele
samenhang van de bronnen en kwelmilieus in de stuwwal, die via
beken afstromen naar Het Meertje (Ten Noorden van de Rijksweg)
wordt geïntegreerd in het gebied rond de school en verbonden
met de school. De koele en beschaduwde bronnen en beeklopen
worden beschermd, of krijgen meer ruimte.
Het ontwerp gaat uit van een zorgvuldige verwijdering van grote
delen van het zandpakket dat is opgebracht in de zeventiger jaren
bij de bouw van de bestaande school. Daardoor ontstaat een
moerassige laagte, die ten dele wordt gevoed met hemelwater
en ten dele met een afstromende bronbeek die vanuit het oosten
wordt gevoed. Het water dat daardoor heen stroomt gaat eerst door
een waterkerskwekerij, ten Oosten van de school (zie Aanvullend
programma van eisen en ook eventueel de Hydrologische studie).
Mocht in de toekomst deze passage door de waterkerskwekerij
kunnen vervallen, dan kan het afstromende bronwater rechtstreeks
door het terrein van de Havo worden geleid.
Het schetsontwerp gaat uit van het zoveel mogelijk verwijderen
van bestaande hekwerken en zoveel mogelijk vermijden van het
plaatsen van nieuwe. Zonering geschiedt met behulp van water en
moeras.

Het gebied wordt subtiel toegankelijk gemaakt met wandelpaden
en vlonderbruggen die door het moerassige gebied worden
aangelegd. De padenstructuur wordt gekoppeld aan de
Kasteelselaan, die geheel aan het autoverkeer wordt onttrokken
en omgetoverd tot een rustige wandelroute. Deze route wordt ook
gekoppeld aan de verplaatsen nieuwe voetgangersbrug of traverse
“de Springplank” over de Rijksweg (die al is geﬁnancierd, maar nog
niet gebouwd), maar in het kader van dit project naar het oosten
wordt verplaatst.

Nieuwe school

Educatieve voorzieningen
De landschappelijke herinrichting is de basis voor de bouw van
een openluchttheater, waarvoor het ontwerp en de realisatie
wordt gedaan in samenwerking met de leerlingen en leerkrachten.
Hier ontstaat ruimte om meer te doen met spiritualiteit, muziek
en expressie. Het toegankelijke natuurgebied wordt volop in de
lesprogramma’s gebruikt, ook voor onderwijsinstellingen die op
school te gast zijn.

4.2 Architectuur
De opzet van het schetsontwerp van Spring Architecten (Rotterdam)
is als volgt in de landschappelijke inpassing weergegeven. De
architect heeft op verzoek van de coördinator van het gehele
bouwproces, adviesbureau HEVO, gewacht met de verdere
uitwerking van de nieuwbouw tot het landschappelijke inpassing
uitgewerkt is en duidelijk is welke ﬁnanciële budgetten ter
beschikking staan.

Bestaande school

Detail dwarsproﬁel pagina 17
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leerlingen zijn actief betrokken bij het verwijderen van hekwerken

20

toelichting landschappelijke inpassing HAVO Ubbergen

4.3 Actieve betrokkenheid van de leerlingen van
Havo Notre Dame bij de aanleg en beheer van
het landschap door de school
De omgeving van de school blijft een belangrijke rol spelen in
het onderwijs. Het gebied wordt als natuurgebied ingericht, met
een bijzondere betekenis voor de onderwijsprojecten in diverse
vakgroepen. Onderstaande onderwijsprojecten zijn afkomstig van
de docenten van de Havo.
Onderwijs Projecten en contexten (ten dele uitgevoerde en ten dele
nog te ontwikkelen):
Er zal door de leerlingen onderzoek worden gedaan naar de
algehele natuurwaarde van een gebied. Leerlingen wegen het
belang van het natuurgebied af tegen het belang van bijvoorbeeld
een transferium. Hiervoor voeren leerlingen een (vereenvoudigde)
inventarisatie. Dit mondt uit in een soort MER (milieu effect
rapportage).
Leerlingen voeren onderzoek uit naar de biodiversiteit van
verschillende gebieden. Bijvoorbeeld het moerasachtig gebied rond
de school, een koeienwei, een braakliggende akker, de paddenpoel
of de berm aan de rijksweg. Inventarisaties kunnen worden
opgeslagen en over verloop van jaren naast elkaar gelegd. Zo
kunnen verschillende generaties leerlingen elkaar de dynamiek van
een systeem laten zien.
Natuurbeheer: hoe beheer je natuur? Leerlingen onderzoeken of
een gebied geschikt is om bepaalde bedreigde dieren in uit te
zetten, bijvoorbeeld de hamster of de zeearend.
Aanvullend hierop kunnen ethische vragen worden gesteld: mag je
dieren zomaar uitzetten of moeten die vanzelf komen? En hoe zit
dat bij planten? En hoe zit het met toerisme? Moet je een gebied
afsluiten of openstellen?
Invasieve, exotische soorten: Kaspische slijkgarnaal, het
Veelkleurig lieveheersbeestje, de nijlgans, Amerikaanse vogelkers,
Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop. Hoe ga je om met
soorten die zich hier vestigen en lokale soorten verdrukken? Moet
je deze bestrijden of laat je de natuur zijn gang gaan?
Project over natuurwaardering en beleving. Leerlingen esthetische
waarden over natuur laten ontdekken.

Hekwerken verwijderen
In het voorjaar van 2008 hielpen leerlingen en enkele docenten
mee met het afbreken van oude hekwerken rond het voormalige
sportveld, dat zal worden heringericht tot een kletsnat moerasbos.
De actie werd georganiseerd vanuit de school, in samenwerking
met een ervaren lokale natuurbeheerder Ben Braster, die zich al
tientallen jaren inspant voor het natuurbeschermingswerk in en
rond het Bronnenbos.
Afb: sloop van de hekwerken, leerlingen aan het werk, de
wethouder kijkt even mee
Landschapsveiling
Havo NDA heeft in september 2007 deelgenomen aan de
landschapsveiling in de Ooijpolder, en is voor de komende 10
jaar verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van een
meidoornhaag in het projectgebied. Leerlingen (3e klas) en
leerkrachten van de school gaan elk jaar aan de slag om het werk
uit te voeren, onder begeleiding van Via Natura. Dit haalde in het
voorjaar van 2008 zelfs het NOS journaal, tijdens het snoeiwerk aan
de heggen op het erf van boer Zeger Stappershoef, maar behoort al
decennia tot de kernkwaliteiten van het onderwijs op de NDA: het
leren om te gaan en op te gaan in je landschappelijke omgeving.
Samenwerken met HGL
De nauwe samenwerking met Het Geldersch Landschap, die de
natuurterrein zal overnemen van de eigenaresse, stichting Monica
die vanuit het katholieke meisjespensionaat bij de Refter gelieerd
aan de NDA, leidt tot een aantal bijzondere kansen om het
onderwijs te verbinden met het landschap.
Er komen maatschappelijke stages bij HGL, waarbij het
natuurbeheerswerk gedurende een aantal weken, ook buiten het
terrein van de school zal worden gedaan, met begeleiding door
medewerkers van de organisatie.
Er worden voorbereidingen getroffen om binnen de strakke
tijdsplanning van de nieuwbouw en landschappelijke inpassing ook
projecten te creëren die door leerlingen kunnen worden uitgevoerd.
Daartoe behoren het ontwerp van het openluchttheater, maar ook
het meewerken aan de nieuwbouw door schoonmaakacties en
andere kleine praktische klussen.
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5

TOELICHTING DEFINITIEF ONTWERP

In dit hoofdstuk wordt het deﬁnitief ontwerp voor het landschap
en de natuur toegelicht. Eerst worden de hoofdlijnen toegelicht
en daarna worden verschillende aspecten uitgewerkt.

5.1 Ontwerp in hoofdlijnen
Het ontwerp van de nieuwbouw is van Spring architecten, die
door de Notre Dame in 2007 is geselecteerd uit een Europese
aanbesteding. Deze zal in een separate presentatie worden
toegelicht.
Het schoolgebouw krijgt een compacte vorm (slechts 50 % van
de voetafdruk van de huidige school) met veel rechte hoeken
en strakke vlakken. Ook het schoolterrein krijgt een heldere en
formele vorm. Het gebouw staat met de rug naar de provinciale
weg en is samen met het schoolplein visueel georiënteerd op
de zuidelijk gelegen natuur van het Bronnenbos en op het
monumentale gebouw De Refter, dat hoger op de stuwwal ligt.
Rondom de school ligt een informele, open en robuuste natuur
met al haar intrigerende onvoorspelbaarheid. Het natuurgebied
wordt niet beplant; wel wordt de oorspronkelijke diversiteit in
de natuurlijke basis hersteld en hier en daar versterkt. Dit leidt
tot de ontwikkeling van een rijk geschakeerde en zich spontaan
ontwikkelende natuur die geen of nauwelijks onderhoud behoeft.
Beide werelden worden ruimtelijk gescheiden en visueel verbonden
door een grote vijver, die gevoed wordt door de bronbeek. Deze
vijver is het hart van het ontwerp. Het weerspiegelende zonlicht
brengt leven in en rond de school. Vanuit het gebouw en vanaf het
schoolplein is de immer wisselende natuur zichtbaar en beleefbaar.
Gezien vanuit de natuur staat de school in het volle licht achter
de vijver. Het gebouw en de muur langs de provinciale weg N325
functioneren als een grote geluidswal zodat ook de geluiden uit
de natuur over het water tot bij het schoolgebouwen doordringen.
School en natuur staan elkanders functioneren niet in de weg. De
natuur stimuleert en inspireert met alles wat er te ontdekken en te
beleven valt. In de aula, op het schoolplein en het vlonder, waar
ze elkaar ontmoeten en in de lokalen waar creatieve vakken geven
worden, blijft de natuur zichtbaar aanwezig. Het geheel wil de
leerlingen helpen zich thuis te voelen in de wereld, in cultuur en
natuur.
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5.2 Sfeer en zichtlijnen
Bij het betreden van het schoolplein vanaf de heringerichte
parallelweg krijgt de bezoeker meteen een goed overzicht over
de belangrijkste elementen: de school, de vijver, de omringende
natuur en de hoge stuwwal met daarop het monumentale gebouw
De Refter. Een monumentale poort verschaft tijdens schooltijden
toegang tot het plein, daarbuiten is de poort gesloten. Het geluid
van het verkeer verdwijnt grotendeels wanneer men verder het
plein oploopt. Het zonlicht wordt weerspiegeld door de vijver en
dat versterkt de positieve sfeer rond en in het gebouw. De vijver
schept ook ruimte rond het gebouw en zet het apart zonder dat
de relatie met de omgeving verloren gaat. Vanaf de belangrijkste
plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten en vanuit de lokalen
waar de creatieve vakken gegeven worden, blijft de omliggende
natuur zichtbaar aanwezig. Leerlingen kunnen even over het water
wegkijken en de gedachten los laten waar ze in vast zaten. Zo komt
er ruimte voor creativiteit. In het gebouw zitten twee belangrijke
zichtlijnen, één centraal door het gebouw met zicht op natuur en
één zichtlijn langs de voorgevel vanaf het plein naar De Refter. Die
zichtlijnen geven het schoolgebouw een krachtige relatie met de
omgeving.
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5.3 Natuurbeleving

Natuur en beplanting

De natuur in het zuidelijke deel bestaat uit een gedeeltelijk open
moeras met zich spontaan te vestigen essen- en elzenbroekbos
op de iets hogere delen, met poelen in de laagtes en kruiden,
riet en lisdodde daartussenin. Het water dat in de vorm van een
beek langzaam door dit moeras stroomt en slingert is afkomstig
van een bron. De samenstelling en de lage temperatuur van dit
water maakt het ontstaan van een bijzondere vegetatie mogelijk
en de wisselende hoogte en ondergrond zal tot een ruimtelijk
gevarieerde ﬂora en fauna leiden. De natuur is toegankelijk
via paden die zijn opgebouwd uit het aanwezige zandpakket.
Vlonderdelen en bruggen voeren over de natste delen, tezamen
een aantrekkelijk en door de afwezigheid van staanders nagenoeg
onzichtbaar vlonderpad vormend door het moeras. Op een van de
mooiste punten zal een bruggedeelte door een kunstenaar worden
ontworpen.
De natuur krijgt een besloten karakter, maar er zal voldoende
ruimte blijven, zodat op veel plekken ver weg gekeken kan worden.
Temidden van deze spontane natuur vol verrassingen wordt ruimte
gespaard om een openlucht theater aan te leggen.

In het natuurgedeelte wordt de oorspronkelijke diversiteit in de
ondergrond hersteld en voor een deel versterkt. Hierdoor zal
spontaan een rijk gevarieerde natuur ontstaan. Door de lage
temperatuur en de samenstelling van het water zal die natuur
ook bijzonder worden. Het bronwater bevat weinig nitraat en is
niet zuur en de moerasvegetatie zal daarom soortenrijk worden.
De zandrug langs het doorstroommoeras raakt verder begroeid
met solitaire inheemse bomen als eik, esdoorn en linde. Juist de
linde en eik maken een rijke ondergroei en fauna mogelijk. De
boomsoorten en struiken (berk, lijsterbes) zullen zich spontaan
vestigen. In die wereld van het gemengde loofbos vol vogels wordt
te zijner tijd het openlucht theater aangelegd. Het schoolplein blijft
een open plek, wel worden (in overleg met de architect) inheemse
klimplanten (klimop, hop, bosrank) langs de geluidskerende
muur geleid, zodat deze muur voor een deel groen wordt. Op de
parkeerplaats en op de grens tussen schoolplein en parkeerplaats
worden enkele bijzondere bomen geplant. Dit zullen bijzondere
exoten worden (in overleg met de Havo); bijvoorbeeld een
trompetboom, een Koelreuteria of Sophora). In de strook tussen
het schoolgebouw en de provinciale weg zal de bestaande groene
buffer van essen gespaard worden.
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5.4 Hoogte terrein en watersysteem
Het zand dat in het verleden is opgebracht wordt grotendeels
weggegraven. In het natuurgedeelte wordt de voormalige klei- en
veenbodem blootgelegd om de oorspronkelijke diversiteit in de
ondergrond terug te krijgen. Zo wordt dat gedeelte ook natter. Een
deel van het zand blijft daar liggen en vormt zo een langgerekte
zandrug temidden van het veen en de klei. De plaats waar de
school komt te staan wordt 1meter verhoogd, het schoolplein
komt een halve meter lager en de parkeerplaats weer 30 cm lager.
Zo wordt de school iets boven de omgeving uitgetild en ontstaat
er een geleidelijke overgang van de school naar de omgeving.
De vijver is circa 1 meter diep aan de kant van de school en het
schoolplein en wordt geleidelijk ondieper in zuidelijke richting.
Door de verplaatsing van het schoolgebouw wordt ecologische
versterking van het watersysteem mogelijk. De bestaande beek
wordt opgenomen in het plan. Circa 20 m3 bronwater per uur
stroomt vanuit diverse bronnen in de omgeving van de Kasteelse
laan oost eerst naar de waterkerskwekerij. Vervolgens wordt dit
water door middel van een kunstmatige leiding en bron naar het
terrein van de school geleid. Vanaf deze bron, aan de oostgrens
van het gebied stroomt water eerst door de beek in de richting
van de schoolvijver. Vlak voor de vijver wordt de beek afgetakt:
een deel van het water stroomt verder door de vijver naar het
vervolg van de beek en een ander deel via het doorstroommoeras
naar de beek. Dat moeras bestaat uit een brede laagte met een
ondergrond van wisselende samenstelling. Tussen de vijver en het
doorstroommoeras ligt de bovengenoemde zandrug, die zowel wat
betreft hoogte als samenstelling sterk contrasteert met het moeras.
De waterstand in de vijver is te regelbaar met een klein stuwtje.
De vijver krijgt aan de schoolkant een formele oever, waar het
water diep is en aan de schaduwrijke zuidzijde een zachte, ﬂauw
hellende oever. Om te voorkomen dat de vijver in droge zomer te
veel water verliest wordt de vijver afgedicht met ondoorlatende
kleilaag. De vijverbodem wordt afgestrooid met een zandlaag van
circa 15 cm dikte. Zo blijft het water helder. Vanuit de stuwwal zal
er enige zijdelingse afstroming van kwelwater plaatsvinden. Veel
zal dat niet zijn, omdat de ondergrond voor een belangrijk deel uit
haast ondoorlatende lagen zware klei bestaat. Vanwege die lage
doorlatendheid zal ook een deel van het regenwater zijn weg door
het doorstroommoeras vinden.
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Referentie Kasteelselaan

5.5 Verkeer en padenstructuur
De school wordt via een nieuwe ﬁetsstraat ontsloten. Het bestaande
ﬁetspad parallel aan de N325 wordt hiervoor vanaf de Ubburch
tot aan de schoolpoort verbreed en opnieuw ingericht. Bezoekers
komen na het passeren van de poort op een open en bestraat
erf. De auto’s en brommers krijgen een eigen route en worden
gescheiden van wandelaars en ﬁetsers. Hierbij wordt voorkomen
dat gemotoriseerd verkeer en wandelaars en ﬁetsers elkaar kruisen
en ontstaat een veilige en betere doorstroom van verkeer naar de
school.

De huidige Kasteelselaan wordt afgesloten voor auto’s. De
weg krijgt een nieuw proﬁel, geen brede dijk meer, maar een
slank pad met ﬁjn grind en zand als wegdek i.p.v. de huidige
betonstraatstenen. Ter plaatse van het voormalige kasteel wordt de
bestaande lichte knik in de weg geaccentueerd. Voorbij de afslag
naar de school gaat de laan over in een bestaand zandpad. De
verlichting wordt aangepast aan de natuur, door speciale armaturen
te gebruiken, het licht te richten op het pad en gebruik te maken
van tijdschakelaars.

De parkeervakken voor de auto’s en brommers zijn aan de
noordwestkant van het terrein geplaatst. Er is plaats voor 27
auto’s en 20 brommers. Verstoring door geluid, uitlaatgassen
en kunstlicht wordt op deze manier zoveel mogelijk op afstand
gehouden van de natuur. In het ontwerp is een mogelijkheid tot
circulatie van auto’s opgenomen. De parkeervakken worden met
een afwijkende kleur baksteen zichtbaar gemaakt in de verharding
van het erf. De inrichting is zo eenvoudig, sober en helder
mogelijk gehouden.
Aan de zuidkant van de parkeerplaats komt de ﬁetsenstalling voor
circa 400 ﬁetsen. Vanuit de school is er goed zicht op de ﬁetsen,
zodat de kans kleiner is dat ﬁetsen gestolen worden. De looproutes
van de parkeerplaats en ﬁetsenstalling naar de entree van de
school gaan allemaal strak langs de vijver. Het water krijgt hierdoor
een centrale plek in de beleving van de omgeving bij het naderen
en verlaten van de school.
De ﬁetsenstalling is via een zandpad door het natuurgebied van
Gelders Landschap ook bereikbaar vanaf de Kasteelselaan. Tussen
het gebied van Gelders Landschap en het domein van de school
komt een afsluitbaar hek. De paden op het domein van de school
zijn verhard en recht. In het natuurgebied lopen slingerende
wandelpaden op licht verhoogde zandruggen en over vlonders door
de moerassen. Deze paden zijn voor iedereen toegankelijk.
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