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Start bouw Koningin Beatrixschool
Aannemer start begin februari met de bouw van de Koningin Beatrixschool aan de Rosweydelaan 1.
Archeologisch onderzoek
Het oude schoolgebouw aan de Rosweydelaan 1 is
afgelopen herfst gesloopt. De nieuwe school komt op
een oude Romeinse grenslijn te staan. Daarom
onderzoeken archeologen op dit moment de bodem.
Tot nu toe is er nog geen grote vondst gedaan.
Planning werkzaamheden
Verwachting is dat de archeologen het bouwterrein
eind januari vrijgeven. Aansluitend start de aannemer
begin februari met de bouw. Eind december 2021 is
het nieuwe schoolgebouw klaar.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Het kan zijn dat u tijdens de bouw last heeft van
(geluids)hinder. Dit is helaas niet altijd te voorkomen.
Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om de
overlast zoveel mogelijk te beperken.
Binnenkort ontvangt u een brief van aannemer De
Vries en Verburg Bouw B.V. die de nieuwe school gaat
bouwen. In deze brief staat informatie over de
werkzaamheden, het bouwverkeer, de werktijden, etc.

Tijdens de verbouwing van de school plaatsen we voor
de veiligheid een hek rond het Tiny Forest.
Als de bouw van de school klaar is, verzorgt IVN
Natuureducatie lessen over de Nederlandse natuur
aan de leerlingen en kunt u als buurtbewoner ook
genieten van het kleine bos. Meer informatie over het
Tiny Forest en wanneer u daarvan kunt gaan genieten,
ontvangt u binnenkort.
Meer informatie?
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met
• de directie van de Koningin Beatrixschool via
directie@beatrixdemeern.nl of
• de projectleider van de nieuwbouw
PCOU/Willibrord, Jorn de Haan
j.de.haan@pcouwillibrord.nl
Op de website utrecht.nl/koninginbeatrixschool leest u
meer over de plannen.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten- De Meern,
Dorpsplein 1 in Vleuten of via telefoonnummer 14 030.

Uiteraard staat in deze brief ook een telefoonnummer
waar u gebruik van kunt maken als u vragen heeft.
Aanleg Tiny Forest schoolplein
Tussen 18 – 30 januari wordt er een Tiny Forest
aangelegd op het schoolplein. Dit is een dichtbegroeid
minibos, met veel verschillende planten en bomen. Fijn
voor de voor vlinders, vogels, bijen en kleine
zoogdieren, maar het is ook een geweldige leerplek
voor de leerlingen van de school. Ze leren hier veel
over de natuur in de frisse buitenlucht.

Verspreidingsgebied:
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