Utrechtse Vastgoed Organisatie
Onderwijs, Sport & MFA
Telefoon 14030
E-Mail onderwijshuisvesting@utrecht.nl
www.utrecht.nl/onderwijshuisvesting

Wijkbericht

mei 2021

Obs de Klimroos verhuist in 2022 naar de
Langerakbaan
Aan de Eerste Oosterparklaan 88 en 88a zijn twee basisscholen gevestigd: obs de Klimroos en Al Arqam.
Door het groeiend aantal leerlingen is het huidige gebouw te klein geworden. In de zomer van 2022 verhuist
obs de Klimroos daarom naar de Langerakbaan 231.

Oplossing groeiend aantal leerlingen
Door het groeiend aantal leerlingen is het
schoolgebouw aan de Eerste Oosterparklaan te klein
geworden voor twee scholen. Daarom heeft de
gemeente in samenspraak met beide schoolbesturen
gezocht naar een oplossing.
De meest logische stap is dat één van de scholen naar
een andere locatie verhuisd, in dit geval naar het
schoolgebouw aan de Langerakbaan.

Om te bepalen welke school het best kan verhuizen, is
er onder andere gekeken naar de leerlingaantallen van
de scholen en de grootte van de schoolgebouwen.
Nu er een oplossing is gevonden hebben beide
scholen de komende jaren voldoende ruimte om met
veel plezier les te geven in ieder zijn eigen
schoolgebouw.
Lees verder op de achterkant

Verspreidingsgebied: Ab Harrewijnstraat | Groenedijk | Houtrakgracht | Langerakbaan | Scharleistraat | Skagerraklaan |
Verlengde Houtrakgracht | Westraklaan |
Oplage: 228 stuks

Utrecht.nl

Verbouwing Langerakbaan 231
Voordat obs de Klimroos verhuist naar de
Langerakbaan, wordt het schoolgebouw aan de
Langerakbaan nog verbouwd.
Bij het verbouwen van een school komt veel kijken. Dit
komt omdat de kinderen bij een grote verbouwing vaak
niet in de school kunnen blijven. In zo’n geval maakt
de school tijdelijk gebruik van een ander
schoolgebouw in de buurt.
Op dit moment wordt het schoolgebouw aan de
Langerakbaan tijdelijke gebruikt door basisschool De
Boomgaard, omdat hun eigen schoolgebouw (aan de
Akkrummerraklaan 31) verbouwd wordt. Zodra hun
eigen schoolgebouw klaar is (zomer 2021), gaat
basisschool De Boomgaard weer terug naar hun eigen
schoolgebouw.
In de zomer van 2021 is het schoolgebouw aan de
Langerak leeg en begint de voorbereiding van de
verbouwing. Het bestuur van obs de Klimroos heeft
Van Hoogevest Architecten opdracht gegeven om een
ontwerp te maken, dat aansluit aan de
onderwijswensen van de school. Zo is er na de
verbouwing ook plek voor een kinderopvangorganisatie.

Na de nodige voorbereidingen, start de verbouwing
begin 2022. De verbouwing duurt ongeveer een half
jaar.
Obs de Klimroos verhuist uiterlijk in augustus 2022
naar het vernieuwde schoolgebouw aan de
Langerakbaan. Tegen die tijd krijgt u hierover een
bericht van de school.
Verbouwing Oosterparklaan 88 en 88a
Ook het schoolgebouw aan de Eerste Oosterparklaan
wordt in de toekomst verbouwd. Dit gebeurt nadat obs
de Klimroos is verhuisd naar hun nieuwe
schoolgebouw.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectleider van de gemeente, via telefoonnummer
14 030 of onderwijshuisvesting@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030 of leidscherijn@utrecht.nl.

