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januari 2021

Verbouwing St. Bonifatiuscollege is gestart
Het St. Bonifatiuscollege aan de Burgemeester Fockema Andrealaan 7 wordt gerenoveerd en uitgebreid.
Begin januari is de aannemer gestart met de werkzaamheden. In dit wijkbericht informeren wij u hierover.
Vernieuwing van het hoofdgebouw
Het hoofdgebouw van het St. Bonifatiuscollege wordt
gerenoveerd. Een deel van het gebouw wordt gesloopt
en weer nieuw gebouwd.
Het grootste deel van het hoofdgebouw wordt
gerenoveerd. Na de renovatie:
• zijn de lokalen vergroot
• is het gebouw bijna energieneutraal
• ligt er nieuwe vloerbedekking
• zijn er meer studieplekken voor de leerlingen
• zijn technische installaties vervangen
• is de luchtcirculatie verbeterd
• heeft de school dubbel glas
• zijn er nieuwe toiletruimtes
De twee verouderde gymzalen, de huidige aula en
technieklokalen worden gesloopt.
• Een nieuwe onderwijsvleugel wordt gebouwd
op de plek waar nu nog de gymzalen staan
• Er komt een nieuwe aula en studieruimte op
het nieuwe binnenterrein.
• De twee gymzalen die worden gesloopt bij het
hoofdgebouwen worden teruggebouwd bij het
brugklasgebouw. De ontwerpfase daarvan
loopt nog.
Planning
De verwachte planning is als volgt:
• Januari 2021: sloop gymzalen en bijgebouwen
• Vanaf februari 2021: gefaseerde nieuwbouw
op de plaats van de gymzalen
• Vanaf mei 2021: renovatie lesvleugel aan de
Burg. Fockema Andrealaan
• Aug. 2021: sloop bestaande aula
• Schooljaar 2021-2022: renovatie hoofdgebouw
en bouw aula.

•

Aug. 2022: Oplevering hoofdgebouw

Wat merkt u van de werkzaamheden?
Het sloop- en bouwverkeer rijdt zoveel mogelijk via de
Notebomenlaan – Ina Boudier-Bakkerlaan.
Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden
(geluids)hinder ondervindt. Dit is helaas niet altijd te
voorkomen. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt
om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Werktijden:

Maandag t/m vrijdag tussen 7.00-16.00
uur

Aannemer:
Sloopbedrijf:

Klaassen Bouwgroep Dinxperlo
Hooijer, Renkum

Nulmeting
De sloop wordt uitgevoerd door een ervaren
sloopbedrijf om schade aan huizen, de stoep en de
straat te voorkomen.
Om zeker te weten of er geen schade is ontstaan
tijdens de sloop, zijn er voordat de sloop begint foto’s
gemaakt van de huizen, de straat en de stoep tot op
50 meter afstand van de plek waar gesloopt wordt. Dit
heet de nulmeting.
Nu de werkzaamheden gestart zijn, hebben ook
bewoners aan de Notebomenlaan hinder van trillingen
ondervonden. Daarom zullen er ook nog opnames
plaatsvinden van de woningen aan de Notebomenlaan
342 – 372.
Is er na de sloop toch schade, dan kunnen de foto’s
gebruikt worden om te beoordelen of de schade door
de sloop is ontstaan.

Verspreidingsgebied:
Abstederdijk 182-2012, 301-333, Bosboomstraat 2-4, Burg F. Andreaelaan 2-60, Ina Boudier-Bakkerhof 2-118,
Markstraat 1-55, Nicolaasweg 197-215, Notebomenlaan 137, 342-400

Utrecht.nl

Over het St. Bonifatiuscollege
Het St. Bonifatiuscollege is een scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium,
gevestigd in twee panden. Momenteel heeft het St.
Bonifatiuscollege ruimte voor ongeveer 1500
leerlingen. Na de renovatie kunnen hier 1620
leerlingen terecht.
Gezond stedelijk leven voor iedereen
Utrecht is de snelst groeiende stad 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?
Het schoolbestuur, de Willibrord Stichting, is bouwheer
voor dit project, dat betekent dat zij verantwoordelijk is
voor de uitvoering van de bouw.
Heeft u vragen over de sloop, de bouw of heeft u
hinder, dan kunt terecht bij de projectleider van het
schoolbestuur, John Schreijer, via een mail naar
j.schreijer@pcouwillibrord.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van Utrechtse Vastgoed Organisatie, via
onderwijshuisvesting@utrecht.nl of via
telefoonnummer 14 030.
Ook vindt u actuele informatie op de website
www.utrecht.nl/boni
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C.
Donderstraat 1, noordoost@utrecht.nl of via
telefoonnummer 14 030.

