
Tijdelijke school en 
kinderopvang aan 
Landschapsbaan 

Informatiebijeenkomst Landschapsbaan 
 



• 19.30 uur -  Welkom 

• 19.35 uur -  Presentatie tijdelijke huisvesting   
   Landschapsbaan 

• 19.50 uur –  Thematafels voor meer informatie  

• 20.45 uur -  Einde 

Programma 
 



Leerlingen Amadeus 

Medewerkers Smallsteps 

Buurtbewoners 

Welkom! 
 



1. Aanleiding 

2. Welke locaties zijn onderzocht? 

3. Keuze Landschapsbaan als tijdelijke plek 

4. Wat komt er aan de Landschapsbaan? 

5. Planning op hoofdlijn 

6. Hoe nu verder? 

 

Opbouw presentatie 



Tijdelijke huisvesting nodig voor het Amadeus 
Lyceum 

 
• Groei aantal inwoners van Utrecht  

• Groei aantal scholieren in het voortgezet onderwijs  

• De gemeente heeft een wettelijke huisvestingstaak  

• Huisvestingsafspraken gemeente en schoolbesturen voor 

het voortgezet onderwijs 

  -> ook over groei Amadeus Lyceum (200 leerlingen extra) 

 

1. Aanleiding 
 



Tijdelijke huisvesting nodig voor Kinderopvang 
KOKO en Smallsteps uit Weide Wereld 

• Renovatie Weide Wereld 

• KOKO en Smallsteps kunnen tijdens verbouwing 
niet in het gebouw blijven 

• Niet te ver van basisscholen Weide Wereld en 
Passiebloemweg 

 

 

 

 

 

1. Aanleiding 



2. Welke locaties zijn onderzocht?  
 



Op hoofdlijnen: 

 

• Kavel is niet tijdig beschikbaar 

• Kavel ligt niet binnen de wettelijke verwijsafstand van 
het Amadeus College aan de Burchtpoort 

• Kavel is geen gemeentelijk eigendom 

Waarom zijn andere locaties afgevallen? 

 



• Gemeentelijk eigendom 

• Op loopafstand van hoofdgebouw Amadeus Lyceum 

• Dichtbij Weide Wereld/Passiebloemweg 

• Op korte termijn beschikbaar 

3. Keuze Landschapsbaan als tijdelijke plek 

 



Locatie Landschapsbaan  

 



 

• Wat komt er aan de Landschapsbaan? 

• Hoe zou de indeling kunnen worden? 

• Wanneer komt het er? 

 

Locatie Landschapsbaan 



• Tijdelijke huisvesting voor 200 leerlingen van het 
Amadeus Lyceum (zomer 2020 t/m zomer 2023) 

 

• Tijdelijke huisvesting 2 kinderdagverblijven KOKO en 
Smallsteps circa 270 kinderen (van eind 2020 t/m 
zomer 2022) 

4. Wat komt er aan de Landschapsbaan? 

 



 

• Gebouw Amadeus 

• Gebouw Kinderdagverblijven 

• Speelplein Kinderdagverblijven  

• Plein school 

• Fietsenstalling 

 

Hoe zou de indeling kunnen worden?  

 



Tijdelijk gebouw Amadeus Lyceum: 

• Aanvraag omgevingsvergunning: januari 2020 

• Realisatie huisvesting: mei t/m augustus 2020 

• Gebouw in gebruik: vanaf zomer 2020 

 

Tijdelijk gebouw Koko en Smallsteps: 

• Aanvraag omgevingsvergunning: juli 2020 

• Realisatie huisvesting: september t/m december 2020 

• Gebouw in gebruik: vanaf januari 2021 
 

 

 

5. Planning op hoofdlijn 

 



6. Hoe nu verder? 

• Met alle betrokkenen de locatie aan de Landschapsbaan zo 
goed mogelijk inrichten voor de tijdelijke situatie 
 

• Meer informatie:  
• Terugkoppeling opgehaalde informatie op website. 
• Publicatie aanvraag omgevingsvergunning op 

overuwbuurt.overheid.nl  Meld u daar aan voor e-mail met 
aankondigingen in uw buurt zoals bouwplannen en 
verkeersbesluiten 
 

• Laatste nieuws: utrecht.nl/landschapsbaan.  

https://overuwbuurt.overheid.nl/
https://www.utrecht.nl/landschapsbaan


• Indeling Kavel(gebouwen, buitenruimte) 

• Verkeer (voetgangers, fietsers, auto’s) 

• Omgeving en gedrag (wijkbureau) 

• Onderwijs (aanleiding tijdelijke huisvesting en 
locatieonderzoek) 

• Amadeus Lyceum, Koko, Smallsteps 

 

Stel uw vraag bij de thematafels 

 



• Structurele oplossing voor groei leerlingen in de wijk 

• We zoeken een locatie die geschikt is voor 1000 
leerlingen 

• Landschapsbaan geen locatie voor nieuwe school 

• 2020: locaties onderzoeken en keuze maken 

• 2023: nieuwe school gereed 

• Bewoners Vleuten-De Meern denken mee 

 

Een nieuwe middelbare school in  
Vleuten-De Meern 




