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Startschot voor nieuwbouw KC Vredenburg  

 

ARNHEM - Op woensdag 1 juni 2022 was om 10.30 uur de feestelijke start van de nieuwbouw 

van Kindcentrum Vredenburg in Arnhem. Wethouder Bob Roelofs en leerlingen van de twee 

scholen OBS Da Vinci Arnhem van Flores Onderwijs en katholieke basisschool De Ommelander 

van Delta Scholengroep knipten een lint door bij de bouwplaats ter hoogte van Slochterenweg 

27. Vervolgens hielden de wethouder en bestuurders van Flores Onderwijs en Delta 

Scholengroep een praatje. Vanuit beide basisscholen is bij de start van de bouw een 

tijdcapsule ingegraven, waarna daadwerkelijk kan worden gestart met de bouw van het 

nieuwe Kindcentrum. 

 

De afgelopen maanden is er door de scholen, opvang en bouwpartners met veel enthousiasme naartoe 

gewerkt. Al geruime tijd zijn meerdere partijen bezig met de ontwikkeling van een nieuw Kindcentrum op de 

plek van de Krakeling. Inmiddels is het oude gebouw inmiddels gesloopt. De gemeente Arnhem heeft 

circulair gesloopt, zodat in het nieuwe gebouw de oude materialen kunnen terugkomen. 

 

Vier organisaties onder één dak, verbindend voor de wijk  

Het nieuwe gebouw komt op de huidige plek van de oude Krakeling en wordt compacter gebouwd. 

Hierdoor is er meer ruimte voor groen. In het nieuwe gebouw van Kindcentrum Vredenburg komen vier 

gebruikers: OBS Da Vinci Arnhem (valt onder Flores Onderwijs), katholieke basisschool De Ommelander 

(valt onder Delta Scholengroep), Kinderdagopvang Skar en Peuterspeelzaal Spa.  

 

Al deze gebruikers zijn nu tijdelijk gehuisvest in het oude Lorentz Lyceum aan de Groningensingel (nr. 1245) 

in Arnhem totdat de nieuwbouw gereed is en er verhuisd kan worden. De werkzaamheden duren ongeveer 

een jaar. De verhuizing naar het nieuwe Kindcentrum staat gepland voor de zomer van 2023.  

 

Een nieuw Kindcentrum 

Vanuit de Gemeente Arnhem hebben de scholen de vrijheid gekregen om een Kindcentrum te ontwerpen 

dat ieders eigen identiteit uitdraagt, maar ook de ruimte biedt om de samenwerking op te zoeken en in de 

toekomst verder vorm te geven. De architect heeft de verschillende visies van de gebruikers vertaald naar 

passende ruimte in het gebouw. Ook is bij het ontwerp goed nagedacht over hoe het Kindcentrum in de 

wijk past, hoe het bijdraagt aan de leefbaarheid en hoe het groene karakter van de omgeving behouden 

blijft. 

 

 

 

 

https://www.obsdavinciarnhem.nl/
https://www.floresonderwijs.nl/
https://www.deommelander.nl/
https://www.deltascholengroep.nl/
https://www.skar.nl/
https://www.spa-spo.nl/spa
https://www.arnhem.nl/
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Fotobijschrijft: Artist impression van nieuwbouw KC Vredenburg – architect LKSVDD 

 

 

 
 

 

Fotobijschrift: Wethouder Bob Roelofs knipt met leerlingen het lint door als startsein voor de bouw van 

Kindcentrum Vredenburg, Wanja van Langen (OBS Da Vinci), Irma Peters (De Ommelander - rechtsonder) en 

Mirjam Zwartkruis (SKAR – linksachter de twee kinderen)  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie 

De start van de nieuwbouw van KC Vredenburg is een feestelijk moment in aanwezigheid van de volgende 

personen: wethouder Bob Roelofs, bestuurder Sylvia Veltmaat van Flores Onderwijs, bestuurder Peter 

Dooijeweerd van Delta Scholengroep, vertegenwoordigers van SKAR, Mirjam Zwartkruis en Caja Dreuning. 

Ook zijn de directeuren van De Ommelander, Irma Peters en van OBS Da Vinci, Wanja van Langen, aanwezig 

met leerlingen van beide scholen. De bouwpartners en huisvesting en facilitair van de scholengroepen zijn 

er eveneens.  

 

 

Voor meer informatie:  

● Marjolein Tijdink, persvoorlichter Delta Scholengroep, m.tijdink@deltascholengroep.nl 

● Laura Gort, persvoorlichter Flores Onderwijs, communicatie@floresonderwijs.nl  

 

Flores Onderwijs: 

De 33 scholen van Flores Onderwijs verzorgen goed, passend en eigentijds openbaar en (algemeen) 

bijzonder onderwijs in Arnhem en Renkum. Wij hebben daarbij expliciete aandacht voor het creëren van 

gelijke kansen. 

 

Stichting Delta Scholengroep: 

De Delta Scholengroep verbindt 25 PO-scholen verspreid over de gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, 

Oost-Gelre en Berkelland. Deltascholen hebben een eigen gezicht, zijn geworteld in een eigen traditie en 

omgeving en vormen een solidair verbond van kennis, ervaring en ambitie op het gebied van primair 

onderwijs. 

 

SKAR: 

Met ruim 50 locaties voor kinderopvang en een activiteitenaanbod in Arnhem en omliggende gemeenten, 

zijn we altijd dichtbij. 

 

Peuterwerk SKAR: 

Peuterwerk SKAR heeft in bijna elke wijk van Arnhem een peuterwerk. Dat is een fijne en veilige plek waar 

uw peuter zichzelf mag zijn als voorbereiding op de basisschool.  
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