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Nieuwbouw de Boemerang start in mei  
 
In mei start de aannemer BM van Houwelingen met de nieuwbouw van de school. Op dit moment worden de 
laatste voorbereidingen getroffen. De bouw van de school duurt naar verwachting een jaar.
 
Nieuw schoolgebouw 
Zoals gepresenteerd op de informatieavond in 
september krijgt het nieuwe schoolgebouw twee 
verdiepingen en heeft ruimte voor tien 
basisschoolgroepen. Daarnaast komt er in de 
Boemerang voorschoolse opvang.  
 
Groen en openbaar schoolplein 
In december is er een informatieavond georganiseerd 
om met omwonenden over het openbare schoolplein 
te praten. Een aantal ideeën over de afscheiding van 
het plein en de tijden waarop het plein toegankelijk is 
hebben we besproken. 
 
De school krijgt een groen schoolplein en ruimte voor 
de natuur. Dit wordt ook wel een groen schoolplein 
genoemd. Hier worden kinderen uitgedaagd en het 
plein heeft niet meer alleen tegels zodat het 
regenwater ook beter afgevoerd kan worden van het 
schoolplein. Daarnaast worden er aan de gevel van 
het gebouw nestkastjes opgehangen en komen er 
plantenbakken aan de kant van de Amandelstraat.  

 
 
 
 

 
 
 
Het schoolplein krijgt aan de straatzijde een groene 
haag en een hekwerk van 1,2m hoog.  
 
Het plein is dagelijks tussen 08.00 en 18.00 uur 
openbaar toegankelijk. Dit wordt aangegeven met een 
bord bij de toegangspoort in het hek.  
 
Planning 
mei 2022     Start bouw 
mei 2023     Opening van en verhuizing Boemerang  
                    naar het nieuwe  schoolgebouw  
 
Wat merkt u van de verbouwing? 
Het kan dat u tijdens de werkzaamheden 
(geluids)hinder ondervindt. Met de aannemer zijn 
afspraken gemaakt om de overlast zoveel mogelijk te 
beperken.  
 
Werktijden: tussen 07.00 en 17.00 uur. 
 
Mocht u toch overlast ervaren, neem dan contact met 
de aannemer, BM van Houwelingen via 0184 677 200 
 
Meer informatie?  
Heeft u vragen over de nieuwbouw?  

• Neem dan contact op met de projectmanager 
Lotte Kooi via 06 - 29 608 855 of 
l.kooi@pcouwillibrord.nl. 

• Kijk op www.utrecht.nl/boemerang of scan 
onderstaande QR-code met de camera van uw 
telefoon of tablet om rechtstreeks naar de 
website te gaan 

mailto:l.kooi@pcouwillibrord.nl
http://www.utrecht.nl/boemerang


 
  

 
 
 
Overige vragen  
Voor vragen over uw wijk welke geen betrekking 
hebben op de nieuwbouw kunt u rechtstreeks terecht 
bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b, of via 
telefoonnummer 14 030. 
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