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Nieuwbouw International School Utrecht aan de
Cambridgelaan stap dichterbij
De gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht en de International School Utrecht (ISU) willen
gezamenlijk een nieuw schoolgebouw mogelijk maken in het Utrecht Science Park. Het college van
burgemeester en wethouders heeft de ruimtelijke kaders voor de inpassing van de school aan de
Cambridgelaan verder uitgewerkt tot een zogenoemde bouwenvelop in conceptvorm. Dit plan is nu
vrijgegeven zodat belanghebbenden ernaar kunnen kijken en hun reactie kunnen geven. De
bouwenvelop kunt u inzien op www.utrecht.nl/isu. We nodigen u van harte uit om op dinsdag 2 juli
langs te komen op een inloopavond. Dan zijn de betrokken ambtenaren en mensen van ISU en de
universiteit aanwezig om toelichting te geven en uw vragen te beantwoorden.
Inloopavond dinsdag 2 juli 2019

Waar: Stichting Utrecht Science Park,

Heidelberglaan 11, Utrecht.

Hoe laat: u kunt binnenlopen tussen 17.30 en
20.00 uur.

Bouwenvelop

Begin 2018 hebben de gemeente, International

School Utrecht (ISU) en de Universiteit Utrecht de
haalbaarheidsfase afgerond voor de komst van
de ISU naar het Utrecht Science Park. Het

afgelopen jaar is gewerkt aan de bouwenvelop
en aan onderliggende onderzoeken. In de

bouwenvelop zijn de ruimtelijke kaders en de
voorwaarden uit de haalbaarheidsfase, zoals

precieze locatie, compactheid van het gebouw,

compensatiemaatregelen voor groen en water en
een mobiliteitsplan verder uitgewerkt. Tegelijk

met het afronden van de bouwenvelop heeft de

gemeente een architect geselecteerd. Team SVP
en CROSS architecture heeft de

architectenselectie gewonnen met hun visie voor
de nieuwbouwlocatie. Komend jaar gaan

gemeente, ISU en de architect de visie verder

uitwerken tot een ontwerp voor het gebouw en

de buitenruimte. De consultatie en de definitieve
bouwenvelop zijn hiervoor belangrijke
bouwstenen.

Verspreidingsgebied:
Omgeving Cambridgelaan

Bouwenvelop inzien
De concept bouwenvelop is vrijgegeven op 20
juni 2019 voor consultatie. U kunt de
bouwenvelop inzien t/m 25 juli 2019. Het plan is
te vinden op www.utrecht.nl/isu en ligt als
inzage exemplaar bij Wijkbureau Oost, F.C.
Dondersstraat 1. Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Wilt u reageren?
Wilt u een reactie geven op de concept
bouwenvelop? Dat kan. Stuur uw reactie uiterlijk
donderdag 25 juli 2019 aan
utrechtsciencepark@utrecht.nl. U kunt uw
schriftelijke reactie ook inleveren bij Wijkbureau
Oost, zie het adres hierboven. Alle reacties op de
bouwenvelop worden, samen met antwoorden
daarop, voorgelegd aan het college van
burgemeester en wethouders. Het college neemt
dan een besluit over de bouwenvelop waarmee
deze definitief wordt vastgesteld.
Stappen tot oplevering
In de tweede helft van 2019 wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld en eind 2019/begin
2020 wordt deze vrijgegeven voor inspraak. Na
vaststelling van het bestemmingsplan zal naar
verwachting de bouw van de school kunnen
starten in het eerste kwartaal van 2021. Planning

Utrecht.nl

is dat het nieuwe schoolgebouw in 2022 wordt
opgeleverd.
Nieuwbouw

De school is nu gehuisvest in een aantal

gebouwen op een tijdelijke locatie aan de Van

Bijnkershoeklaan (Kanaleneiland). De nieuwbouw

biedt de kans om één schoolgebouw te

maken voor circa 1200 leerlingen (basisschool
en voortgezet onderwijs) en hiermee het

internationale vestigingsklimaat van Utrecht en
de regio te versterken.

ISU: passend onderwijs

De International School Utrecht is erop gericht

om kinderen van internationaal werkende ouders
die gemiddeld drie jaar in Nederland zijn,

passend onderwijs te bieden. Wereldwijd volgen

kinderen eenzelfde curriculum in het Engels,

zodat zij van land en school kunnen wisselen

zonder dat ze hierdoor een achterstand oplopen.
De ISU verzorgt tevens passend onderwijs voor

Nederlandse kinderen die ofwel met hun familie
terugkeren uit het buitenland, dan wel op korte

termijn met hun ouders naar het buitenland

vertrekken.

Omgevingsvisie Utrecht Science Park

Tijdens de inloopavond op 2 juli zijn ook

mensen van de gemeente aanwezig die meer

kunnen vertellen over de omgevingsvisie Utrecht

Science Park. Na de zomer start hiervoor de

participatie. Wilt u hier meer over weten? Dan
kunt u ook kijken op

www.utrecht.nl/utrechtsciencepark. Daar staat
de startnotitie met daarin het proces en de
thema’s van de omgevingsvisie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met J. Martijn (projectmanager) van Ruimte, via
telefoon nummer 14 030 of e-mail
utrechtsciencepark@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Oost, F.C.

Donderstraat 1, of via telefoonnummer 14 030.

Het rode vlak op de luchtfoto is het gebied waarbinnen het

gebouw en de buitenruimte van International School Utrecht
worden gerealiseerd.

