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Verslag informatieavond omwonenden Beverakker 
 

Datum   30 maart 2021 (19.30 – 21.00 uur) 

 

Aanwezig 

Bert Fransen – Bouwkundig adviseur Sygma Adviseurs (gespreksleider tijdens de avond) 

Frank van Helden – Beleidsmedewerker samenleving gemeente Houten 

Pim de Moed – Senior Projectleider projectontwikkeling gemeente Houten 

Kim Kleijn – Directeur obs De Velduil 

Rob Benningen – beleidsadviseur OOH 

Annelies Smits – Bestuurder Stichting Openbaar Onderwijs Houten 

Aletta van Stee – externe communicatieadviseur 

 

Verslag 

Stappen tot nu toe 

Annelies Smits (Bestuurder OOH) stelt de aanwezigen voor en licht de tot nu toe gemaakte 

stappen toe.  

In augustus 2019 zijn de twee openbare basisscholen in Houten Noordoost (Klavertje Vier en 

De Brug) gefuseerd tot één school: obs De Velduil. Op dit moment zijn de leerlingen nog 

verdeeld over twee locaties: de onderbouwleerlingen (groep 1-4) op locatie Beverakker en 

de bovenbouwleerlingen (groep 5-8) op locatie Eggeveld. Met de gemeente is een traject 

gestart om in de toekomst alle leerlingen op één locatie te kunnen huisvesten. Locatie 

Eggeveld is hiervoor als meest geschikte plek aangewezen. In de 

gemeenteraadsvergadering van januari 2021 is geld beschikbaar gesteld voor nieuwbouw op 

deze locatie. Dit betekent dat we volgende stappen kunnen gaan zetten om de nieuwbouw 

daadwerkelijk te realiseren. 

Noodlokalen 

Bert Fransen (Bouwkundig adviseur) licht het traject toe. 

We zijn druk bezig met het uitwerken van het nieuwbouwplan, samen met de gemeente, de 

architect. Binnenkort zullen we ook weer de omwonenden van locatie Eggeveld informeren 

over de voortgang. De nieuwbouw heeft echter ook consequenties voor de locatie 

Beverakker. Wanneer de bouwwerkzaamheden op locatie Eggeveld van start gaan zullen de 

200 bovenbouwleerlingen tijdelijk elders moeten worden gehuisvest. Hiervoor hebben we 

een programma van eisen opgesteld (aantal lokalen, ruimte, faciliteiten, fysieke afstand tot 

huidige locatie). Samen met de gemeente zijn diverse mogelijkheden onderzocht. Conclusie 

is dat er in de omgeving geen bestaand gebouw is dat geschikt is om de 200 leerlingen 

onder te brengen. Het overgebleven alternatief is tijdelijke huisvesting middels noodlokalen.  



Verslag informatieavond omwonenden Beverakker – 30 maart 2021 – p.2/4 

 

 

Locatie noodlokalen 

Op dit moment hebben we een locatie voor de noodlokalen op het oog in de directe 

omgeving van locatie Beverakker. Deze locatie heeft als voordelen dat het op korte afstand 

is van het nabijgelegen schoolgebouw, waar de onderbouw van De Velduil in is gehuisvest.  

Het bestaande schoolplein op de Beverakker is ruim en valt qua afmetingen netjes binnen de 

normen voor alle leerlingen van De Velduil. Zo is de hele school op één locatie 

ondergebracht. 

Het basketbal/volleybalveldje schuin achter het schoolgebouw lijkt de meest geschikte 

locatie voor de noodvoorziening, waarbij een noodgebouw van 2 bouwlagen de minste 

ruimte in beslag zou nemen. De units zouden tegen het fietspad en grotendeels over het 

huidige sportveldje geplaatst worden. Hiermee blijft het veelgebruikte fietspad vrij voor 

fietsverkeer. Omdat de kinderen van de bovenbouw vooral met de fiets naar school komen 

zal het gazon naast de school (tussen de haag en de school) worden gebruikt voor extra 

fietsenstallingen. Ook zal er een extra doorgang in de haag van de school worden gemaakt 

om op het schoolterrein te komen. 

Enkele omwonenden vragen zich af of er ook is gekeken naar gebruik van het noodlokaal bij 

het Schoolhuys. Dit is inderdaad gebeurd; deze capaciteit is echter te beperkt. Ook wordt 

geopperd dat het grote speelveld achter de Dassenburg meer ruimte biedt voor noodlokalen. 

De gemeente verwacht echter dat dit tot veel weerstand uit de buurt zal leiden omdat hierbij 

groen en recreatiemogelijkheden verloren gaan. Het basketbal/volleybalveldje wordt minder 

gebruikt en hiermee houden we de noodlokalen in de buurt van de bestaande bebouwing 

(wat ook praktisch is met zicht op zaken zoals riolering etc.). Omwonenden geven aan dat 

het veldje wordt gebruikt om te rolschaatsen etc. Hiervoor kan (buiten schooltijd en tot 20.00 

uur) worden uitgeweken naar het schoolplein. 

Bewoners van de Dassenburg merken op dat er een nooduitgang aan de achterzijde is, vlak 

bij de geplande noodlokalen. De gemeente benadrukt dat de Veiligheidsregio naar deze 

aspecten zal kijken alvorens een vergunning uit te geven. Het noodgebouw zal niet tegen het 

bestaande gebouw van de Dassenburg aan worden gebouwd.  

Verkeer en parkeren 

De gemeente heeft een verkeerskundig bureau gevraagd te kijken of de genoemde plek uit 

het oogpunt van veiligheid en parkeergelegenheid een geschikte locatie is. Omdat de 

noodlokalen binnen 500 meter van de huidige schoollocatie zouden komen, kunnen we 

verwachten dat kinderen die nu op de fiets naar het Eggeveld komen dat ook naar de 

Beverakker zullen doen. Dit, omdat het de oudere leerlingen (bovenbouw) betreft. De plek is 

goed te bereiken via allerlei vrijliggende fietspaden.  

Bovenbouwleerlingen worden minder met de auto naar school gebracht dan de kleinere 

kinderen. De (beperkte) extra toestroom van auto’s en de lage snelheden binnen de wijk 

zouden volgens het bureau ruim onder de norm, en daarmee voldoende veilig, zijn. De 

toestroom komt via de Dassenakker, een brede straat met links en rechts aparte voetpaden 

en voldoende capaciteit om doorstroming tijdens de pieken op te vangen. 

Parkeren voor leerkrachten (gehele dag) en ouders (halen & brengen) is lastiger. 

Leerkrachten zullen daarom worden verzocht iets verderop te parkeren om de 

parkeerhavens rondom de school vrij te houden. Onder normale omstandigheden vindt het 

halen en brengen plaats op momenten dat veel bewoners naar het werk zijn.  
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Enkele omwonenden merken op dat dit laatste niet het geval (meer) is. Ten eerste komen de 

parkeerplekken nabij de Dassenburg overdag niet vrij omdat de meeste bewoners 

gepensioneerd zijn en hun auto daar gedurende de gehele dag hebben staan. Bovendien is 

het ook straks na de lockdown niet meer vanzelfsprekend dat iedereen weer dagelijks naar 

het werk gaat. Ook in omliggende straten zullen meer mensen overdag thuis zijn en de 

parkeerplaatsen bezet zijn. Op dit moment wordt er al regelmatig op de stoep geparkeerd; dit 

zal bij een grotere toestroom alleen nog maar toenemen. Het pleintje bij de Hazenakker 

wordt nu al veel gebruikt door ouders van het Schoolhuys. 

De gemeente geeft naar aanleiding van de reacties aan te begrijpen dat parkeren wellicht 

een groter probleem zou kunnen vormen dan vooraf ingeschat en zegt hier rekening mee te 

zullen houden in de verdere uitwerking van de plannen. Eventueel zullen er tijdelijke 

parkeerplekken moeten worden gecreëerd. Het is belangrijk de vinger aan de pols te houden 

en snel met alternatieven te komen wanneer blijkt dat het in de praktijk spaak loopt. 

De school geeft aan er alles aan te zullen doen de overlast te beperken. Zij zal leerkrachten 

instrueren de auto verderop te parkeren en ouders ontmoedigen de kinderen met de auto te 

brengen/halen. 

De school heeft geopperd te kijken of er tijdens haal- en brengmomenten rondom de 

Dassenakker/Dassenburg een kiss & ride zone kan worden gerealiseerd, waarbij kinderen 

worden opgevangen door medewerkers van de school en het laatste stukje naar school 

lopen. Aanwezige omwonenden denken hier creatief over mee. Zij geven aan dat het 

belangrijk is dit in samenspraak met het Schoolhuys te doen, omdat zij vaak dezelfde route 

rijden. Ook suggereren zij andere opties, zoals een aanrijroute via De Berm, kiss & ride op 

de Hermelijnakker en uitrijden via De Akker. Kinderen kunnen dan via een verkeersvrije 

route over het voetbalveldje door medewerkers naar school worden begeleid.  

De school en gemeente gaan de verschillende opties onderzoeken en ook betreffende 

omwonenden hierbij betrekken. Om piekdrukte te voorkomen zal de school ook met het 

Schoolhuys in overleg treden over verschillende begin- en eindtijden, zodat niet alle ouders 

tegelijk de wijk in- en uitrijden. 

Planning & procedures 

De planning van de plaatsing van de noodlokalen is onder voorbehoud en mede afhankelijk 

van de planning van de nieuwbouw aan het Eggeveld. Verwacht wordt dat in het tweede 

kwartaal van 2021 de tijdelijke huisvesting zal worden ingekocht en de aanvraag voor de 

omgevingsvergunning wordt ingediend bij de gemeente. Dit betekent dat de school en 

gemeente in de zomer een vervolgbijeenkomst met omwonenden willen organiseren. 

Wanneer de aanvraag is ingediend wordt dit door de gemeente gepubliceerd; 

belanghebbenden kunnen hierop reageren. Daarna zal het College een besluit nemen over 

een tijdelijke omgevingsvergunning. Deze vergunning eindigt wanneer de noodlokalen niet 

meer in gebruik zijn. Ook de vergunning wordt door de gemeente gepubliceerd. Hierna volgt 

een bezwaartermijn van zes weken. Eventueel bezwaar wordt behandeld door de 

gemeentelijke Commissie Bezwaar en Beroep, en, indien nodig, de rechtbank.    

De sloop van het bestaande schoolgebouw aan het Eggeveld staat gepland voor het eerste 

kwartaal van 2022. Dit zal het moment zijn dat de noodlokalen worden geplaatst en in 

gebruik worden genomen. De bouw zal naar verwachting 12-14 maanden in beslag nemen; 

eind eerste, begin tweede kwartaal 2023 hoopt de school haar nieuwe deuren aan het 

Eggeveld te kunnen openen. De noodlokalen zullen snel daarna worden verwijderd. Planning 

is om medio 2023 te starten met de herontwikkeling van de locatie aan de Beverakker. De 

gemeente zal hier verder over communiceren; de school is hier niet bij betrokken. Heeft u op 
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dit moment vragen over deze herontwikkeling van de locatie Beverakker, dan kunt u contact 

opnemen met Pim de Moed van de Gemeente Houten (gemeentehuis@houten.nl). 

 

Afsluiting 

De school en gemeente bedanken de aanwezigen hartelijk voor de interesse, betrokkenheid 

en goede suggesties. De feedback zal zorgvuldig worden behandeld en de verschillende 

suggesties zullen worden uitgezocht. In de zomer (waarschijnlijk kort na de zomervakantie) 

volgt een nieuwe bijeenkomst. Mochten er in de tussentijd nog vragen, suggesties, op- of 

aanmerkingen zijn dan kunt u deze sturen naar Kim Kleijn, directeur obs De Velduil 

(directie.velduil@oo-h.nl). 

 

Bijlage 

Op de volgende pagina’s vindt u de presentatie met o.a. diverse beelden ter illustratie van de 

plannen. 
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Bijeenkomst omwonenden 30 maart 2021

KINDCENTRUM DE VELDUIL



PROGRAMMA

• Welkom

• Vergaderafspraken online-bijeenkomst

• Stand van zaken

• Locatie

• Beoogde tijdelijke huisvesting

• Verkeer en parkeren

• Planning

• Procedure

• Vragen en reacties
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STAND VAN ZAKEN

• Openbare basisschool De Velduil

• Locatie Beverakker (onderbouw) ca. 150 leerlingen

• Locatie Eggeveld (bovenbouw) ca. 200 leerlingen

• Totaal De Velduil ca. 350 leerlingen

• Nieuwbouw Velduil locatie Eggeveld

• Wordt momenteel voorbereid (ontwerpproces)

• Tijdelijke huisvesting benodigd voor schoolgebouw

• Gymzaal Eggeveld blijft behouden tijdens bouw
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STAND VAN ZAKEN

• Tijdelijke huisvesting

• Programma van eisen nagenoeg gereed

• Mogelijke locaties onderzocht

• Nog selecteren leverancier

• Nog aanvragen omgevingsvergunning
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LOCATIE

• Locatie gezocht op redelijke afstand van school

• Ook gekeken naar Eggeveld

• Niet haalbaar i.v.m. bouwplaats en veiligheid

• Gymzaal kan wel behouden blijven tijdens bouw

• Beste locatie: sportveld naast school Beverakker
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BEOOGDE OPLOSSING TIJDELIJKE HUISVESTING
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BEOOGDE OPLOSSING TIJDELIJKE HUISVESTING
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ALTERNATIEF TWEELAAGS
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ALTERNATIEF TWEELAAGS
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ALTERNATIEF EENLAAGS
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VERBINDING BESTAAND SCHOOLGEBOUW
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Tijdelijk bestraten
voor fietsparkeren en 
doorgang speelplein

Schoolplein ca. 350 leerlingen
Oppervlakte ca. 1.050 m2

≈ 3 m2 / leerling

Bestaand
spelen KOV

Haag deels verwijderen 
tbv doorgang



VERBINDING BESTAAND SCHOOLGEBOUW
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Hekwerk verwijderen 
en bestraten t.b.v. 
fietsen en doorgang



VERBINDING BESTAAND SCHOOLGEBOUW
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VERKEER EN PARKEREN

• Noodlokalen op 500 meter van de meeste leerlingen

• Bovenbouw: meeste leerlingen op de fiets

• Locatie goed bereikbaar via vrijliggende fietspaden

• 30 km/uur veilig rond school, veilig halen en brengen

• Aanrijroute Dassenakker

• Buurtstraat, voldoende capaciteit

• Parkeren halen en brengen, dubbelgebruik bewoners

• Leerkrachten dubbelgebruik bewoners in woonstraten
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ONTSLUITING BEVERAKKER
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PLANNING (ONDER VOORBEHOUD)

• Inkoop tijdelijke huisvesting mei-juni 2021

• Indienen aanvraag vergunning augustus 2021

• Besluit omgevingsvergunning oktober 2021

• Bezwaartermijn 6 wkn na besluit

• Plaatsing en ingebruikname 1e kwartaal 2022

• Verhuizen en verwijderen maart-april 2023

• Vervolgbijeenkomst zomer 2021
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PROCEDURE

• Aanvraag wordt gepubliceerd

• Mogelijkheid indienen zienswijzen op aanvraag

• Besluit College tijdelijke omgevingsvergunning

• Publicatie vergunning en 6 weken bezwaartermijn

• Mogelijkheid bezwaar en beroep

• Gemeentelijke Commissie Bezwaar en Beroep

• Bezwaarprocedure Rechtbank

• Tijdelijke vergunning totdat nieuwe school is betrokken
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VRAGEN EN REACTIES
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