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Start werkzaamheden nieuwbouw Shri Krishna
school en OBS Pantarijn
Openbare basisschool Pantarijn en Shri Krishna School krijgen een nieuw schoolgebouw op de Van Lawick
van Pabstlaan 1. Het gebouw waarin de scholen nu gehuisvest zijn, wordt vervangen door het nieuwe
schoolgebouw.
Nieuwbouw
Het huidige schoolgebouw, ook wel ‘Triogebouw’
geoemd, wordt gebruikt voor de tijdelijke huisvesting
van de openbare basisschool Pantarijn en hindoe
basisschool Shri Krishna. Shri Krishna geeft
basisonderwijs vanuit hindoeïstische visie. Obs
Pantarijn geeft eigentijds basisonderwijs, met zowel
regulier, als voltijds hoogbegaafdenonderwijs, voor
zowel regulier als voltijdshoogbegaafdenonderwijs.
Wat gaat er gebeuren?
Het Triogebouw is inmiddels deels gesloopt om ruimte
te maken voor de nieuwbouw. Het nieuwe
schoolgebouw wordt gerealiseerd op vrijwel dezelfde
locatie: aan de Van Lawick van Pabstlaan 1 in De
Meern. Inmiddels is begonnen met de voorbereidingen
van de bouw, de funderingswerkzaamheden beginnen
op 30 november. De bouw wordt naar verwachting in
december 2021 afgerond.

Wat merkt u hiervan?
De werkzaamheden vinden plaats op het terrein van
de school. In nauw overleg met de scholen en de
direct omwonenden zal de aannemer de overlast waar
mogelijk tot een minimum beperken. Aangezien er
weinig ruimte is in en om het gebouw zal tijdelijk een
aantal zaken worden aangepast:
• Het parkeren van fietsen door leerlingen zal deels
op het huidige plein blijven en deels aan de
zijkant van het Trio-gebouw.
• Maandag 30 november wordt begonnen met de
funderingswerkzaamheden. Dit zal circa twee
weken duren.
• Over het bouwverkeer zijn goede afspraken
gemaakt, om overlast voor leerlingen en de
omwonenden te beperken en om onveilige
situaties te voorkomen. De direct omwonenden
hebben hierover een brief van de aannemer
ontvangen, met ook zijn contactgegevens.

Twee impressies van het nieuwe schoolgebouw voor Pantarijn en Shri Krishna
Verspreidingsgebied:
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Planning
De verwachte planning is als volgt:
• De voorbereidende bouwwerkzaamheden zijn
reeds begonnen.
• December 2020: fundering aanleggen, er wordt
niet geheid maar geboord. Aansluitend
bouwwerkzaamheden.
• December 2021: Oplevering van de nieuwbouw.
Aansluitend verhuizing beide scholen naar hun
nieuwe gebouw.
• Begin 2022, aansluitend, sloop van het restant
van het Trio-gebouw.
• Zomer 2022, aanleg van het groene speelplein.

Gezond stedelijk leven voor iedereen
Utrecht is een van de snelst groeiende steden van
Nederland. Deze groei vraagt om bijbehorende
onderwijsvoorzieningen. De gemeente en
schoolbesturen werken samen om alle Utrechtse
kinderen gezonde en duurzame huisvesting te bieden

Meer informatie?
Meer informatie over het project is te vinden op de
website van de gemeente:
www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting.
Of neem contact op met de projectleider
Onderwijshuisvesting van de gemeente, via het
verkorte telefoonnummer 14030 of e-mail
onderwijshuisvesting@utrecht.nl.
Voor vragen over uw wijk kunt u terecht bij
wijkservicecentrum Vleuten-De Meern via het verkorte
nummer 14 030 of per e-mail
vleutendemeern@utrecht.nl.
Voor meer informatie over obs Pantarijn kunt u contact
opnemen met Helena de Vries, directeur obs
Pantarijn via directie.pantarijn@spoutrecht.nl of 030
666 3750.
Voor meer informatie over hindoe basisschool Shri
Krishna kunt u contact opnemen met Kusum DrigpalKhasa, directeur Shri Krishna school, via
kkhasa@shon.nl 030- 2006440.

