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Start werkzaamheden Christelijk Gymnasium
Het Christelijk Gymnasium Utrecht breidt haar gebouw uit. De werkzaamheden hiervoor beginnen in
augustus. In dit bericht leest u over de werkzaamheden en de planning.
Verbouwing Christelijk Gymnasium
Het Christelijk Gymnasium wordt verbouwd. Dat is
nodig omdat de school al jaren kampt met
ruimtegebrek. Er komen extra leslokalen en plekken
waar de leerlingen kunnen leren. De school heeft
ongeveer 970 leerlingen. Het aantal leerlingen blijft
gelijk, ook na de uitbreiding van het gebouw.
De school bestaat nu uit 2 losse gebouwen, het
hoofdgebouw en het monumentale pand ‘De
Paddenstoel’. Deze gebouwen worden met elkaar
verbonden met een atrium. Een deel van De
Paddenstoel wordt gesloopt en weer opnieuw
aangebouwd.

Wat merkt u van de werkzaamheden
Een aantal omwonenden heeft aangegeven bezorgd te
zijn over de bouw en de overlast van het bouwverkeer.
De bouwroute is daarom veranderd. Ook doen we ons
best de overlast zo veel mogelijk te beperken. Zo
zullen de bouwwerkzaamheden alleen op gezette
tijden zijn: van 07.00 uur tot 17.00 uur en in principe
niet in de weekenden.
Aangepaste route bouwverkeer
Het bouwverkeer rijdt het terrein van de school op en
af via de Koningsbergerstraat en de Graadt van
Roggenweg. De speeltuin blijft daarmee intact zodat
kinderen hier kunnen blijven spelen.

Een impressie van het verbouwde Christelijk Gymnasium

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden starten vanaf augustus. Eerst
moet een deel gesloopt worden. Vanaf half september
starten de bouwwerkzaamheden.
• 24 augustus tot 12 september:
sloopwerkzaamheden
• 12 september tot zomer 2021:
bouwwerkzaamheden

Verspreidingsgebied:
Graadt van Roggenweg 27-57, Koningsbergerstraat 2, 5-9, Leidseweg 52-70

Het bouwverkeer rijdt volgens de blauwe pijlen via de
Koningsbergerstraat
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Gezond stedelijk leven voor iedereen
Utrecht is een snel groeiende stad. Deze groei
vraagt om bijbehorende onderwijsvoorzieningen.
De gemeente en schoolbesturen werken samen
om alle Utrechtse kinderen gezonde en
duurzame huisvesting te bieden.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van Onderwijshuisvesting, via
telefoonnummer 14 030 of
onderwijshuisvesting@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau West, of via telefoonnummer
14 030.

