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Op 16 december 2019 kwamen gemeente, medewerkers van het Amadeus Lyceum, Koko en 
Smallsteps, ouders en buurtbewoners bij elkaar tijdens een informatiebijeenkomst over de tijdelijke 
huisvesting van de dependance van het Amadeus Lyceum en de kinderopvangorganisaties Koko en 
Smallsteps aan de Landschapsbaan. Hierbij waren ongeveer 40 belangstellenden aanwezig. 

De opgave in Vleuterweide 
De gemeente heeft uitgelegd dat de plek aan de Landschapsbaan bij de vijver nodig is om 200 
leerlingen van het Amadeus Lyceum die niet in het hoofdgebouw passen, tijdelijk een plek te geven. De 
stad en de wijk groeien en daarmee het aantal kinderen. De gemeente moet ervoor zorgen dat voor alle 
kinderen een plek is in een schoolgebouw. Daarnaast wordt ‘Weide Wereld’ binnenkort verbouwd. 
Tijdens de verbouwing kunnen de kinderopvangorganisaties Koko en Smallsteps niet in het gebouw 
blijven. 

Zoektocht naar locaties 
De gemeente heeft gezocht naar locaties waar de school en de kinderopvang tijdelijk terecht kunnen. 
Belangrijke criteria hierbij waren de beschikbaarheid en de nabijheid. De Landschapsbaan is de beste 
locatie omdat deze op loopafstand ligt van het Amadeus Lyceum en dichtbij Weide Wereld ligt. 
Buurtbewoners geven aan teleurgesteld te zijn dat de komende jaren nog steeds geen vijver op deze 
plek komt en geven aan bezwaar te zullen maken. Er wordt gevraagd of de leerlingen niet langer in 
Volt! kunnen blijven en of er een plan B is. De gemeente geeft aan dat Volt! zelf moet kunnen groeien, 
daarom is daar geen ruimte. Op dit moment is er geen alternatief plan. Er is een complexe puzzel in de 
wijk en de locaties zijn beperkt. Als er niet tijdig een tijdelijke plek voor de kinderopvang wordt 
gevonden, vertraagt de verbouwing van Weide Wereld. 

De verkeersituatie 
De verkeerssituatie is een belangrijk punt van zorg. Het is nu al erg druk op de Landschapsbaan tijdens 
de spits. De gemeente geeft aan dat de leerlingen van het Amadeus Lyceum grotendeels met de fiets 
komen. Het halen en brengen van de kinderopvang zal zorgen voor extra autoverkeer op dat deel van 
de landschapsbaan. Wel is het halen en brengen van de kinderen wat verspreid over de dag. 
 
Zorgen over mogelijke overlast 
Ook maken aanwezigen zich zorgen over de mogelijke overlast door scholieren. Het Amadeus Lyceum 
geeft aan dat het de bedoeling is dat een vaste groep leerlingen in het tijdelijke gebouw les zal krijgen. 
Voor sommige speciale vakken, zoals bijvoorbeeld gymnastiek zullen de leerlingen wel moeten 
pendelen tussen de locaties. Het Amadeus Lyceum geeft aan graag een ‘goede buur’ te zijn en wil 
graag goed contact met buurtbewoners.  
 
De locatie 
Diverse aanwezigen geven aan dat deze locatie herhaaldelijk tijdelijk ingevuld wordt en zijn het ermee 
oneens dat er nu weer een tijdelijke invulling volgt. Er is weinig tot geen vertrouwen dat de definitieve 
bestemming (water) op deze locatie gerealiseerd gaat worden. De gemeente geeft aan dat deze plek 
niet in beeld is als definitieve locatie voor de nieuwe middelbare school in de wijk voor 1000 
leerlingen. Het is nog steeds de bedoeling dat deze plek een waterplas wordt. Op dit moment is de 
grond echter tijdelijk nodig voor een andere functie. 
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Er wordt gevraagd waarom de gemeente al begonnen is met de voorbereidende werkzaamheden op de 
locatie. De gemeente legt uit dat de gemeente geen voorbereidende werkzaamheden heeft gedaan voor 
de tijdelijke huisvesting. Eerst moet een vergunning hiervoor worden afgegeven. Van Gelder heeft wel  
werkzaamheden gedaan om het terrein volgens afspraak netjes achter te laten. 
 
Thematafels 
Na het plenaire gedeelte wordt er doorgepraat aan thema tafels. Er is nog veel onduidelijkheid over 
waar de buitenschoolse opvang een plek krijgt. Er zijn zorgen over de veiligheid voor jonge kinderen in 
de buurt van het water, de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers van de tijdelijke locatie en de 
parkeerdruk op de parkeerplaats. Gaandeweg ontstaat wel enig begrip voor de opgave die er in 
Vleuterweide is. Zo wordt aan de gemeente meegegeven om onder andere te denken aan fietsenrekken 
bij de kinderopvang, de kavel met groen te omgeven om het uitzicht te verbeteren en rekening te 
houden met de positie van de ramen van het tijdelijke gebouw ten opzichte van de woningen.  

Locatieonderzoek 
Bij de thematafels was ook gelegenheid vragen te stellen over het locatieonderzoek. Omdat hier veel 
vragen over waren zijn de locaties van het locatieonderzoek toegevoegd aan dit verslag.  
 

 
 

• Landschapsbaan: op loopafstand van Amadeus Lyceum. Dichtbij Weide Wereld. 
• Boteyken: buiten de wettelijke verwijsafstand van Amadeus Lyceum. 
• Hamlaan (Hampoort): geen nutsvoorzieningen in de buurt. Aanvraag duurt te lang. 
• Europaweg: hier moet dan een parkeerkelder worden gerealiseerd, te hoge kosten voor een 

tijdelijke voorziening. 
• Hindersteinlaan : geen nutsvoorzieningen in de buurt. Aanvraag duurt te lang. 
• Ten Veldestraat : buiten wettelijke verwijsafstand van Amadeus Lyceum.  Nodig als tijdelijke 

locatie voor basisschool. 
• Kantoor Oudenrijn:  niet in eigendom van Gemeente Utrecht. 
• Lawicks van Pabstlaan: nodig voor nieuwbouw Pantarijn en Shi Krishna. 
• Dak Amadeus Lyceum: niet beschikbaar vanwege technische installaties en zonnepanelen. 

Andere oplossing daarvoor zoeken is te duur voor de tijdelijke locatie. 
• Parkeerplaats voor Amadeus Lyceum: niet mogelijk vanwege gasleiding die hieronder loopt. 
• Parkeerplaats Karwei/Tuincentrum Overvecht: niet in eigendom van Gemeente Utrecht. 

 
Tot slot 
Ruim een half uur na het geplande einde wordt de informatieavond afgesloten. Het is duidelijk dat 
keuze voor de Landschapsbaan als de tijdelijke locatie sterk leeft onder de aanwezigen. De gemeente 
is blij dat zovelen de moeite hebben genomen om naar de bijeenkomst te komen om hun ideeën en 
zorgen te delen.  
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