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1 Oppervlakte-analyse  per locatie 
 

Gevraagd is om drie scenario’s op te stellen: 

1 Campus,  centraal gelegen tussen de wijkdelen 
2 2-1  2 scholen in een wijkdeel en 1 in het andere deel 
3 1-1-1  1 school in West, 1 in Oost en 1 tussen de wijkdelen 

 

Deze scenario’s kunnen worden samengesteld vanuit acht locaties, bestaande uit de drie bestaande locaties, 2 locaties nabij de Hofstee, 2 locaties 

nabij de keerlus van de tram en 1 locatie bij de entree van het oostelijk wijkdeel. 

Om goed in beeld te krijgen wat de mogelijkheden per scenario zijn, is geanalyseerd wat de ruimtelijke mogelijkheden per locatie zijn. Daarvoor is 

eerst rekenkundig bepaald hoeveel oppervlak een nieuwe school met 330 leerlingen nodig heeft aan bebouwd vloeroppervlak in twee lagen, 

buitenruimte en parkeren. Per locatie is aangegeven: 

- hoe groot het oppervlak van het terrein is; 
- hoeveel oppervlak geen, een, twee of drie scholen in zou nemen op die locatie; 
- hoeveel oppervlak er bij geen, een, twee of drie scholen overblijft voor woningbouw bij de bestaande locaties; 
- hoeveel oppervlak er overblijft bij geen, een, twee of drie scholen voor de huidige functies bij de nieuwe locaties; 
- hoeveel woningen er op de locatie zouden kunnen worden gerealiseerd (gerekend is met ca. 40 woningen per ha); 
- korte conclusie ten opzichte van de huidige bebouwing; 
- voornaamste aandachtspunten. 

 
Vervolgens zijn 13 criteria opgesteld om de locaties te kunnen beoordelen op hun geschiktheid voor een, twee of drie scholen, die de belangrijkste 

eisen aan een school/scholenlocatie benoemen. De leden van de ambtelijke projectgroep hebben vanuit hun discipline per locatie en aantal scholen 

aangegeven of scholen op de betreffende locatie mogelijk zijn , mogelijk te maken is of onmogelijk is. Daaruit komt een beeld van locaties die 

makkelijk te benutten zijn of juist op (veel) problemen stuiten als daar een school gebouwd zou worden. 
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Beoogde locaties basisscholen Tanthof    

 

1 
2 

3 

4 5 

6 

7 

Huidige schoollocaties 

1 Angolastraat, nabij Bikolaan  West 

2 Derde werelddreef 29   West 

3 Lepelaarpad – Fuutlaan   Oost 

 

Te onderzoeken alternatieve locaties 

4 Kalfjeslaan 135    Oost 

5 Abtswoude 2/ Sandinoweg 84   West 

6 Adjeng Kartinipad    West 

7 Vietnampad/ Iqbal Mashipad  West 

8 Kalfjeslaan/ Tanthofdreef  Oost 

8 
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Oppervlakte-analyse naar mogelijkheden voor het bouwen / behouden van basisscholen  in Tanthof 

Uitgangspunten 

Per school apart:    

 1.900 m2 bvo bebouwd  tbv school   + 100 m2 bvo tbv kinderopvang     = 2000 m2 bvo 

 1000 m2 buitenruimte (3m2 per leerling)   tbv 330 leerlingen  

 100 m2 bvo tbv kinderopvang 

 Totaal ruimtebeslag per school   Eenlaags  2000 bvo + 1000 buitenruimte = 3000 m2 

       Gestapeld  1000 bvo + 1000 buitenruimte =  2000 m2 

Bij gecombineerde bouw van 3 scholen: 

 5900 m2 bvo bebouwd (incl. kinderopvang)  

 Buitenruimte minder omdat er niet tegelijkertijd buiten wordt gespeeld:  

  uitgaan van gemiddeld: 2000 m2 

 Totaal ruimtebeslag bij combinatie 3 scholen  Eenlaags 5900 bvo + 2000 buitenruimte = 7900 m2 

        Gestapeld 3000 bvo + 2000 buitenruimte = 5000 m2 

NB 

Nieuwe gymzaal in Tanthof midden of west:    500m2 bvo 

Een locatie kan in omvang variëren, meer scholen/onderwijsconcepten huisvesten en ook voorzieningen voor kinderopvang in brede zin omvatten 

Elke school moet vanuit elk wijkdeel zo direct mogelijk bereikbaar zijn met de fiets, OV én auto. 
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Parkeernorm 

 

School met 330 leerlingen. Gemiddelde bezetting per klas is 33 leerlingen. Uit gaan van 10 lokalen per school. 

Per lokaal   1,5 + 0,5 pp =  2,0 pp 

Per pp oppervlak van 25 m2 (parkeervak plus deel naastgelegen weg) 

Per school  2,0 x 10 =  20 pp 

     20 pp x 25 m2 = 500 m2 parkeerterrein per school 

Kinderopvang  

Per 100 m2 bvo  3,0 + 1,0 pp =  4,0 pp 

Per pp oppervlak van 25 m2 (parkeervak plus deel naastgelegen weg) 

     4,0 pp x 25 m2 = 100 m2 parkeerterrein per school 

Totaal per locatie      600 m2 parkeren 
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Totale oppervlakte:  6500 m2 

   Opp tbv school* Opp tbv woningbouw  ca aantal won [bij 40 won/ha] 

Geen school  0   6500    26 

Één school   2500   4000    16 

Twee scholen  4500   2000    8 

Drie scholen  nvt   nvt    nvt 

1 Angolastraat, nabij Bikolaan Tanthof West 

 

* Opp tbv school bestaat uit bvo + buitenruimte 
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Gymzaal 

De Bonte Pael  [RK] 1410 m2 

De Bron [Prt Chr] 1450 m2 

Huidige scholen hebben per stuk beiden te weinig 

oppervlak voor meer leerlingen beoogd voor de 

toekomst.  

Beide scholen te hergebruiken voor het beoogd 

aantal leerlingen van één school? Dan ontstaat 

overruimte 

Bij behoud school/ scholen geen /minder 

ontwikkelruimte voor woningbouw 

Gymzaal te behouden ? 

Max bebouwingspercentage Maatschappelijk is 60% 
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 2 Derde werelddreef 29  Tanthof West 

 

Totale oppervlakte:  2465 m2 

   Opp tbv school  Opp tbv woningbouw ca aantal won [bij 40 won/ha] 

Geen school  0   2465   10 

Één school   2500   -35   0 

Twee scholen  nvt   nvt   nvt 

Drie scholen  nvt   nvt   nvt   

 

Gele vlak = 2465 m2 
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De Eglantier [OBS] 1260 m2 

(in 2 lagen) 

 

Huidige gebouw heeft te weinig beoogde oppervlakte: 

nieuwbouw of uitbreiding is nodig. 

Max bebouwingspercentage Maatschappelijk is 45% 
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3 Lepelaarpad – Fuutlaan  Tanthof Oost 

 

Totale oppervlakte:  13900 m2 

   Opp tbv school  Opp tbv woningbouw ca aantal won [bij 40 won/ha] 

Geen school  0   13900   56 

Één school   2000   11900   47  

Twee scholen  4000   9900   39 

[Drie scholen  5000   8900     35 
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Gymzaal 

De Ark [Prot Chr]  1509 m2  

Simon Carmiggeltschool [OBS] 1520 m2 

De Regenboogschool [RK] 1523 m2 

Huidige scholen hebben allen per stuk 

een te klein oppervlak dan beoogd voor 

de toekomst.  

Alle drie bij elkaar is te ruim voor het 

beoogd aantal leerlingen van een of twee 

scholen.  

Bij behoud school/ scholen geen / 

minder ontwikkelruimte voor 

woningbouw 
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Bestemmingsplan Zuidwest 3 [Tanthof]: Maatschappelijk 

West             Oost 

1 Angolastraat/ Bikolaan  Ruime contour bouwvlak   Max hoogte  7m       max  60% 

2   Derde Werelddreef  Contour rond bestaand gebouw   7m rond gebouw; 4,5 m in overig bouwvlak max 45 % 

3   Lepelaarpad - Fuutlaan  Contour rond bestaande gebouwen   7m binnen bouwvlak 
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Totale oppervlakte:  2400 m2 

      Opp tbv school  Opp parkeren  Overschot/ tekort 

Kalfjeslaan 135 en achterterrein  2000    600   -200 

 

4 Kalfjeslaan 135    Tanthof Oost 
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5 Abtswoude 2/ Sandinoweg 84/  149/ 151 Tanthof West 

 

Totale oppervlakte:  5200 m2   

   Opp tbv school  Opp parkeren Over / tekort  

Geen school  0  nvt  5200   

Één school   2500  600  2100   

Twee scholen  4500  1200  -500  

Drie scholen  5500  1800  -2100    

   

Totale oppervlakte:  7100 m2   

   Opp tbv school  Opp parkeren Over/ tekort 

Geen school  0  nvt  7100 

Één school   2500  600  4000  

Twee scholen  4500  1200  1400  

Drie scholen  5500  1800    -200   
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Kalfjeslaan 135 en achterterrein bieden  net on voldoende terrein voor één 

zelfstandige school met eigen buitenruimte en parkeerterrein   

Door ruim te kijken en andere huidige functies te betrekken en mogelijk 

integreren, ontstaat ruimte voor een brede schoolcampus met drie 

scholen aan de westzijde van de weg Abtswoude 

Ten koste van brasserie, ca 1600 m2 groen, ca 500 m2 water, verhard 

speelveld, buurtgebouwen en 24 parkeerplaatsen 

De bereikbaarheid per auto en het aanleggen van parkeerplaatsen is een 

groot aandachtspunt voor deze locatie(s) 

Verwerving van de locatie. Deze locaties zijn allemaal in eigendom bij een 

derde. Aankoop van deze locaties of goede afspraken maken over 

ruimte delen zal een langdurig proces gaan worden, tegen naar 

verwachting hoge kosten en politiek gevoelig  
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6 Adjeng Kartinipad    Tanthof West 

Totale oppervlakte:  3900 m2 

    Opp tbv school  Opp parkeren Opp groen behouden  

Geen school  0   nvt  3900   

Één school   2500   600  800    

Twee scholen  nvt   nvt    

[Drie scholen  nvt   nvt]     
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Deze locatie is opgenomen omdat het  

- Centraal in de wijk ligt 
 

Het biedt binnen de huidige structuur te weinig ruimte voor drie scholen 

De bereikbaarheid per auto en het aanleggen van parkeerplaatsen is een 

groot aandachtspunt voor deze locatie(s) 

Hier is groencompensatie noodzakelijk die potentiële ontwikkelruimte in 

beslag kan nemen. 
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7 Vietnampad/ Iqbal Mashipad  Tanthof West 

Totale oppervlakte:  5500 m2   

   Opp tbv school  Opp parkeren Opp tbv openbaar groen  

Geen school  0  nvt  5500    

Één school   2500  600  2400    

Twee scholen  4500  1200  -200    

Drie scholen  5500  1800  -1800       
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Deze locatie is opgenomen omdat het  

- centraal in de wijk ligt 
- goed bereikbaar met OV vanuit beide wijkdelen 
 

Het biedt binnen de huidige structuur ruimte voor drie scholen 

De bereikbaarheid per auto vanuit Oost en het aanleggen van 

parkeerplaatsen is een groot aandachtspunt voor deze locatie(s) 

De bereikbaarheid per fiets (!) vanuit Oost en West is slecht  

Hier is groencompensatie noodzakelijk die potentiële ontwikkelruimte in 

beslag kan nemen. 
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8 Kalfjeslaan/ Tanthofdreef  Tanthof Oost 

Totale oppervlakte per kavel:  3300 m2   

   Opp tbv school  Opp parkeren Opp tbv andere functie  

Geen school  0  nvt  3300    

Één school   2000  600  1300    

Twee scholen  nvt  nvt  nvt    

Drie scholen  nvt  nvt  nvt       
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Deze locatie is opgenomen  

- als voorbeeld van een locatie aan de Tanthofdreef 
- aan de belangrijkste weg van Tanthof Oost 
- goed bereikbaar met auto, OV en fiets vanuit beide wijkdelen 
- als alternatief voor één school in Oost 

 
Het biedt binnen de huidige structuur ruimte voor één school 

Deze locaties zijn allemaal in eigendom bij een derde. Aankoop van deze 

locaties kan een langdurig proces gaan worden, tegen naar verwachting 

hoge kosten en politiek gevoelig  

Deze locatie is niet gewenst ivm spreiding andere scholen in Voorhof 
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Samenvatting en scores 

Locaties 
     

Opbrengst        

     
bij geen 1 2 3 scholen 

Huidige schoollocaties 
    

  
   

  

1 Angolastraat, nabij Bikolaan Tanthof West 
 

26 12 0 nvt ca aantal woningen bij 40 won/ha 

2 Derde werelddreef 29 
 

Tanthof West 
 

14 0 nvt nvt   

3 Lepelaarpad – Fuutlaan Tanthof Oost 
 

56 43 32 24   

 
     

  
   

  

Te onderzoeken centraal gelegen locaties 
   

  
   

  

4 Kalfjeslaan 135 
 

Tanthof Oost 
 

nvt nvt nvt nvt   

5 Abtswoude 2/ Sandinoweg 84  Tanthof West 
 

nvt nvt nvt nvt   

6 Adjeng Kartinipad  
 

Tanthof West 
 

3900 400 nvt nvt m2 groen te behouden 

7 Vietnampad/ Iqbal Mashipad Tanthof West 
 

5500 3000 1000 0   

8 Kalfjeslaan/ Tanthofdreef Tanthof Oost 
 

3300 2500          nvt nvt   

 

Locaties 
     

Bereikbaarheid   
 

Procedure nodig?   

      
Auto Fiets OV 

 
Scholen Woningbouw 

Huidige schoollocaties 
    

  
 

  
 

    

1 Angolastraat, nabij Bikolaan Tanthof West 
 

- + + 
 

Nee Ja 

2 Derde werelddreef 29 
 

Tanthof West 
 

+ + ++ 
 

Nee Ja 

3 Lepelaarpad – Fuutlaan Tanthof Oost 
 

- + - 
 

Nee Ja 

 
     

  
 

  
 

    

Te onderzoeken centraal gelegen locaties 
   

  
 

  
 

    

4 Kalfjeslaan 135 
 

Tanthof Oost 
 

- + - 
 

Ja nvt 

5 Abtswoude 2/ Sandinoweg 84  Tanthof West 
 

- + - 
 

Ja nvt 

6 Adjeng Kartinipad  
 

Tanthof West 
 

- + + 
 

Ja nvt 

7 Vietnampad/ Iqbal Mashipad Tanthof West 
 

- - ++ 
 

Ja nvt 

8 Kalfjeslaan/ Tanthofdreef Tanthof Oost 
 

+ + + 
 

Ja nvt 
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Beoordeling locaties basisscholen Tanthof           

De beoordeling per locatie op basis van de volgende criteria: 

Nr Criterium 
1 Drie scholen bij elkaar of drie scholen los van elkaar mogelijk 
2 Geen twee scholen aan oostzijde 
3 Voldoende bereikbaar met auto, fiets en OV (te maken) 
4 Voldoende afstand tussen school en milieuhinderzones (geluid, industrie, luchtkwaliteit, externe veiligheid) 
5 Voldoende ruimtelijke kwaliteit (te maken) 
6 Zo kort mogelijke afstand tussen wijkdelen en bestemming  
7 Zo direct mogelijk en veilig bereikbaar vanaf een ontsluitings- of hoofdweg 
8 Eigendom van gemeente of voldoende zicht op consensus bij bezit van derden 
9 Op redelijke afstand naar voorzieningen als winkels, groen, welzijnsvoorzieningen 

10 Woningbouw passend bij ambitie gemeente en vraag vanuit de wijk 
11 Passend bij huidig gebruik/omgeving en bij huidige bestemming 
12 Passend binnen toekomstig of verwacht gebruik/bestemming 

  
 

De beoordeling vindt plaats op basis van de Ruimtelijke Verkenning schoollocaties Tanthof sept. 2016 V3 vanuit de betrokken vakgebieden. De scores 

dienen samen met de uitleg (zie overzicht huidige en te onderzoeken alternatieve locaties) bekeken te worden. Het eerste nummer van de locatie komt 

overeen met die op de locatiekaart. Alle locaties worden apart beoordeeld op één school (.1), twee scholen (.2) en drie scholen (.3).  

Toelichting op de in te vullen scores: 

++ Redelijk eenvoudig mogelijk te maken  

+ Mogelijk met een of enkele te nemen maatregel(en) (apart aangeven) 

0 Neutraal 

- Niet geheel onmogelijk, maar wel op een of meerdere punten problematisch (apart aangeven) 

-- Absoluut  onmogelijk  
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Beoordeling locaties basisscholen Tanthof Projectgroep         

No. Locaties Wonen RO Stedenbouw Milieu Verkeer Vastgoed Onderwijs Economie 

1.0 Angolastraat, nabij Bikolaan T-west  ++ ++ + 0 ++ 0 0 

1.1 Angolastraat, nabij Bikolaan T-west + ++ ++ + + ++ + + 

1.2 Angolastraat, nabij Bikolaan T-west + + ++ + + ++ -- + 

2.0 Derde Werelddreef 29 T-west  ++ ++ + 0 ++ 0 ++ 

2.1 Derde Werelddreef 29 T-west + + ++ + + 0 + - 

3.0 Lepelaarpad-Fuutlaan T-oost  ++ ++ + 0 ++ 0 0 

3.1 Lepelaarpad-Fuutlaan T-oost + ++ ++ + + ++ + + 

3.2 Lepelaarpad-Fuutlaan T-oost + ++ ++ + - ++ -- + 

          

4.1 Kalfjeslaan 135 T-oost 0 + - - - - + 0 

5.1 Abtswoude 2/ Sandinoweg 84 West 0 +/- + - ++ + + 0 

5.2 Abtswoude 2/ Sandinoweg 84 West 0 +/- + - ++ + -- 0 

5.3 Abtswoude 2/ Sandinoweg 84 West 0 +/- - - ++ - + 0 

6.1 Adjeng Kartinipad T-west 0 - - - - 0 + 0 

7.1 Vietnampad/ Iqbal Mashipad West 0 - - - 0 0 + 0 

7.2 Vietnampad/ Iqbal Mashipad West 0 - - - - + -- 0 

7.3 Vietnampad/ Iqbal Mashipad West 0 - - - - ++ + 0 

8.1 Kalfjeslaan/ Tanthofdreef T-oost 0 - - - + - - 0 

          

 Geen minnen gescoord De ambtelijke projectgroep beoordeelt deze locatie als mogelijk met een of enkele te nemen maatregelen 

 Één min gescoord Vanuit één discipline is aangegeven dat deze locatie op een of meerdere punten problematisch is 

 Meerdere minnen gescoord Vanuit meerdere disciplines is aangegeven dat deze locatie op een of meerdere punten problematisch is 

 Dubbele min(nen )gescoord Vanuit één of meerdere disciplines is aangegeven dat deze locatie niet mogelijk is 
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2 Scenario’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campus  Centraal gelegen tussen de wijkdelen 

2-1   2 scholen in een wijkdeel en 1 in het andere deel 
1-1-1  1 school in West, 1 in Oost en 1 tussen de wijkdelen 

 
 
 
 
Wat is de beste combinatie? 
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Gevraagd is om drie scenario’s op te stellen: 

- Campus,  centraal gelegen tussen de wijkdelen 

- 2-1  2 scholen in een wijkdeel en 1 in het andere deel 

- 1-1-1  1 school in West, 1 in Oost en 1 tussen de wijkdelen 

In totaal heeft dit niet 3 maar 16 varianten opgeleverd binnen de drie gevraagde opstellingen: 

Campus 

 Campus Noord  drie scholen rond Hofstee en kinderboerderij  2 varianten 

 Campus Zuid  drie scholen nabij de keerlus van de tram  2 varianten 

  

2-1   

 twee scholen in West en één in Oost      4 varianten 

 twee scholen in Oost en één in West      2 varianten 

  

1-1-1   

 1 school in West, 1 in Oost en 1 tussen de wijkdelen     6 varianten 

  

Per scenario is op de kaart aangegeven om welke locaties het gaat en hoe de bereikbaarheid is van de locatie(s) met de auto, fiets en OV. Onder de 

kaart zijn de plus- en minpunten benoemd. 
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Campus Noord 

Locaties 4 en 5 
 

+ 3 scholen redelijk bij elkaar mogelijk 

 Centraal in de wijk geografisch 

 Bij andere voorzieningen 

 Scholen te bouwen zonder hinder huidige scholen 

 Bestaande locaties te herontwikkelen: ca 90 woningen 
 

- Ten koste van brasserie, ca 1600 m2 groen, ca 500 m2, water,  
verhard   speelveld, buurtgebouwen en 24 pp   

 Niet bij winkels 

 Slechte auto- en OV-bereikbaarheid 

 Rekening houden met 50m zone luchtkwaliteit Kruithuisweg 

 Uitgebreide procedure nodig 

 Veel tegenstand vanuit buurten te verwachten 

 Gronden van derden: verwerving of afspraken nodig 

 Locatie bij kinderboerderij in ecologisch kerngebied 

A B 

Locatie 5 
 

+ 3 scholen bij elkaar  mogelijk 

 Centraal in de wijk geografisch 

 Bij andere voorzieningen 

 Scholen te bouwen zonder hinder huidige scholen 

 Bestaande locaties te herontwikkelen: ca 90 woningen 
 

- Ten koste / integreren van kerk, kinderopvang, verhard 
 speelveld, buurtgebouwen, skatebaan en 1000 m2 groen  
 (groencompensatie) 
 Niet bij winkels 

 Slechte autobereikbaarheid 

 Slechte OV-bereikbaarheid 

 Rekening houden met 50m zone luchtkwaliteit Kruithuisweg 

 Uitgebreide procedure nodig 

 Veel tegenstand vanuit buurten te verwachten 

 Gronden van derden: verwerving of afspraken nodig  
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Campus Zuid 

Locatie 6 en 7 
 

+ 3 scholen redelijk dicht bij elkaar mogelijk 

 2 scholen bij eindpunt tramlijn 1 

 Centraal in de wijk 

 Scholen te bouwen zonder hinder huidige scholen 

 Bestaande locaties te herontwikkelen: ca 90 woningen 
 

- Slechte autobereikbaarheid vanuit Oost 
 Geen directe fietsverbinding (busbaan) 
 Niet bij winkels en voorzieningen 

 Ten koste van 6000 m2 groen (groencompensatie) 
  en basketbalveld 

 In ecologische hoofdstructuur 
 Uitgebreide procedure nodig 

 Veel tegenstand vanuit buurten te verwachten 

 2 scholen samen, 1 apart 

Locatie 7 
 

+ 3 scholen geclusterd 

 Bij eindpunt tramlijn 1 

 Centraal in de wijk 

 Scholen te bouwen zonder hinder huidige scholen 

 Bestaande locaties te herontwikkelen: ca 90 woningen 
 

- Slechte autobereikbaarheid vanuit Oost 
 Geen directe fietsverbinding (busbaan) 
 Niet bij winkels en voorzieningen 

 Ten koste van 5500 m2 groen (groencompensatie) 
 In ecologische hoofdstructuur 
 Uitgebreide procedure nodig 

 Veel tegenstand vanuit buurten te verwachten 

A B 
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2 West  - 1 Oost 

A B 

Locatie 1 en 3 
 

+ Verdeling over beide wijkdelen 

 Centraal in de wijkdelen 

 Bij winkels en voorzieningen 

 Bestaande locaties deels te herontwikkelen: ca 65 woningen 
 

 

- Slechte autobereikbaarheid naar locatie Oost 
 Scholen bouwen geeft hinder huidige scholen (bij nieuwbouw) 
 2 scholen op 1 locatie is niet gewenst vanuit Onderwijs 

Locatie 1, 2 en 3 
 

+ Verdeling over beide wijkdelen 

 Verdeling over de drie bestaande locaties 

 Centraal in de wijkdelen 

 Bij winkels en voorzieningen 

 Bestaande locaties deels te herontwikkelen: ca 65 woningen 
 

- Slechte autobereikbaarheid naar locatie Oost 
 Geen directe fietsverbinding (busbaan) 
 Scholen bouwen geeft hinder huidige scholen (bij nieuwbouw) 
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2 West  - 1 Oost 

C D 

Locatie 1 en 8 
 

+ Verdeling over beide wijkdelen 

 Centraal in de wijkdelen 

 in West bij winkels en voorzieningen 

 in Oost aan hoofdontsluitingsweg 

 Bestaande locaties deels te herontwikkelen: ca 75 woningen 
 

- Slechte autobereikbaarheid tussen wijkdelen 

 Scholen bouwen geeft hinder huidige scholen (bij nieuwbouw) 
 2 scholen op 1 locatie is niet gewenst vanuit Onderwijs 

 Locatie Oost niet gewenst ivm spreiding scholen in Voorhof   
Voor locatie Oost uitgebreide procedure nodig 

 Gronden van derden: verwerving nodig 

 Rekening houden met 50m zone luchtkwaliteit Kruithuisweg 

Locatie 1, 2 en 8 
 

+ Verdeling over beide wijkdelen 

 Centraal in de wijkdelen 

 in West bij winkels en voorzieningen 

 in Oost aan hoofdontsluitingsweg 

 Bestaande locaties deels te herontwikkelen: ca 75 woningen 
 

- Slechte autobereikbaarheid tussen wijkdelen 

 Geen directe fietsverbinding (busbaan) 
 Scholen bouwen geeft hinder huidige scholen (bij nieuwbouw) 
 Verdeling over de drie bestaande locaties 

 Locatie Oost niet gewenst ivm spreiding scholen in Voorhof 
 Voor locatie Oost uitgebreide procedure nodig 

 Gronden van derden: verwerving nodig 

 Rekening houden met 50m zone luchtkwaliteit Kruithuisweg 
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2 Oost  - 1 West 

Locatie 1 en 3 
 

+ Verdeling over beide wijkdelen 

 Centraal in de wijkdelen 

 Bij winkels en voorzieningen 

 Goede OV- en fietsbereikbaarheid 

 Bestaande locaties deels te herontwikkelen: ca 65 woningen 
 

- Slechte autobereikbaarheid tussen wijkdelen 

 Geen behoefte aan twee scholen in Oost 
 2 scholen op 1 locatie is niet gewenst vanuit Onderwijs 

  

Locatie 2 en 3 
 

+ Verdeling over beide wijkdelen 

 Centraal in Oost 
 Bij winkels en voorzieningen in Oost 
 Goede OV- en fietsbereikbaarheid 

 Bestaande locaties deels te herontwikkelen: ca 65 woningen 
 

- Slechte autobereikbaarheid tussen wijkdelen 

 Geen directe fietsverbinding (busbaan) 
 Niet bij winkels en voorzieningen in West 
 Geen behoefte aan twee scholen in Oost 
 2 scholen op 1 locatie is niet gewenst vanuit Onderwijs 

A B 



33 
 

  

1 oost  - 1 west -              1 Midden 

Locatie 1, 3 en 4 
 

+ Verdeling over beide wijkdelen 

 Centraal in de wijkdelen 

 Bij winkels en voorzieningen 

 Bestaande locaties deels te herontwikkelen: ca 65 woningen 

   

- Slechte autobereikbaarheid  
 Slechte OV bereikbaarheid noord 

 Ten koste van brasserie, ca 700 m2 groen (groencompensatie),  
  ca 500 m2 water, 24 parkeerplaatsen 

 Rekening houden met 50m zone luchtkwaliteit Kruithuisweg 

 Scholen bouwen geeft hinder huidige scholen (bij nieuwbouw) 
 Uitgebreide procedure nodig voor noordelijke locatie 

 Veel tegenstand vanuit buurten te verwachten 

 Gronden van derden: verwerving nodig 

Locatie 2, 3 en 4 
 

+ Verdeling over beide wijkdelen 

 Centraal in de wijkdelen 

 Bij winkels en voorzieningen in Oost 
 Bestaande locaties deels te herontwikkelen: ca 75 woningen 

  

- Slechte autobereikbaarheid  
 Niet bij winkels en voorzieningen in West 
 Slechte OV bereikbaarheid 

 Ten koste van brasserie, ca 700 m2 groen (groencompensatie),  
  ca 500 m2 water, 24 parkeerplaatsen 

 Rekening houden met 50m zone luchtkwaliteit Kruithuisweg 

 Scholen bouwen geeft hinder huidige scholen (bij nieuwbouw) 
 Uitgebreide procedure nodig voor noordelijke locatie 

 Veel tegenstand vanuit buurten te verwachten 

 Gronden van derden: verwerving nodig 

A B 
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1 Oost  - 1 West -  1 Midden  

Locatie 1, 3 en 6 (of 7) 
 

+ Verdeling over beide wijkdelen 

 Centraal in de wijkdelen 

 Bij winkels en voorzieningen 

 Bestaande locaties deels te herontwikkelen: ca 75 woningen 

 Goede OV bereikbaarheid  
 

- Slechte autobereikbaarheid  
 Geen directe fietsverbinding (busbaan) 
 Ten koste van 2500 m2 groen (groencompensatie) 
 Locatie bij tramlus in ecologische hoofdstructuur 
 Scholen bouwen geeft hinder huidige scholen (bij nieuwbouw) 
 Uitgebreide procedure nodig voor zuidelijke locatie 

 Veel tegenstand vanuit buurten te verwachten 

  

Locatie 2, 3 en 6 (of 7) 
 

+ Verdeling over beide wijkdelen 

 Centraal in de wijkdelen 

 Bij winkels en voorzieningen in Oost 
 Bestaande locaties deels te herontwikkelen: ca 75 woningen 

 Goede OV bereikbaarheid 
  

- Slechte autobereikbaarheid  
 Geen directe fietsverbinding (busbaan) 
 Niet bij winkels en voorzieningen in West 
 Ten koste van 2500 m2 groen (groencompensatie) 
 Locatie bij tramlus in ecologische hoofdstructuur 
 Scholen bouwen geeft hinder huidige scholen (bij nieuwbouw) 
 Uitgebreide procedure nodig voor zuidelijke locatie 

 Veel tegenstand vanuit buurten te verwachten 

C D 
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1 Oost  - 1 West -  1 Midden  

Locatie 1 (of 2), 4 (of 5) en 8 
 

+ Een school in beide wijkdelen 

 Een school centraal tussen de wijkdelen 

 Een school winkels en voorzieningen 

 Bestaande locaties (deels) te herontwikkelen: ca 80 woningen 

    
 
 
 
- Scholen bouwen geeft hinder huidige scholen (bij nieuwbouw) 
 Slechte OV en auto bereikbaarheid centrale locatie 

 Uitgebreide procedure nodig voor noordelijke locaties 

 Veel tegenstand vanuit buurten te verwachten 

 Gronden van derden: verwerving of afspraken nodig 

 Rekening houden met 50m zone luchtkwaliteit Kruithuisweg 

  

Locatie 4 (of 5), 7 en 8 
 

+ Elke school op nieuwe locatie 

 Verdeling over beide wijkdelen 

 Twee scholen centraal tussen de wijkdelen 

 Een school aan hoofdweg Oost 
 Bestaande locaties deels te herontwikkelen: ca 90 woningen 

 Twee scholen met goede OV en auto bereikbaarheid  

 Scholen te bouwen zonder hinder huidige scholen 
 

- Twee scholen met slechte autobereikbaarheid vanuit Oost 
 Een school met slechte autobereikbaarheid vanuit West 
 Niet bij winkels en voorzieningen  
 Ten koste van 2500 m2 groen (groencompensatie) 
 Locatie bij tramlus in ecologische hoofdstructuur 
 Locatie Oost niet gewenst ivm spreiding scholen in Voorhof 
 Rekening houden met 50m zone luchtkwaliteit Kruithuisweg 

 Scholen bouwen geeft hinder huidige scholen (bij nieuwbouw) 
 Uitgebreide procedure nodig voor alle locaties 

 Veel tegenstand vanuit buurten te verwachten 

 Gronden van derden: verwerving of afspraken nodig 

E F 
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3  Samenvatting en vervolg 

Er zijn in deze ruimtelijke verkenning acht locaties onderzocht, waaronder de drie huidige scholenlocaties. Bekeken is hoeveel scholen en evt. woningen 

er per locatie mogelijk zijn.  Als uitgangspunt is gehanteerd dat alle nieuw te bouwen scholen in twee lagen worden gebouwd. In Tanthof Oost met 

gymzaal vraagt een school met kinderdagverblijf om een ruimtebeslag van ca. 1500 m2 gebouw en ca. 1600 m2 buitenruimte (speelplein en parkeren). 

In West zonder gymzaal is dat een ruimtebeslag van ca. 1000 m2 gebouw en ca. 1600 m2 buitenruimte (speelplein en parkeren).  Op basis van 

objectieve criteria zijn alle locaties gescoord op hun mogelijkheden. Vervolgens zijn er 16 scenario’s opgesteld en voorzien van voor- en nadelen om 

daarmee in beeld te brengen wat het vraagt om dat scenario verder uit te werken. Dat levert een overzicht op per locatie en per scenario. Het levert ook 

een aantal kansen en uit te werken aandachtspunten op die gelden voor de meeste locaties 

Kansen 

Deze ruimtelijke verkenning laat zien dat er een aantal kansen zijn om te kunnen komen tot een keuze voor de locaties van de beoogde drie 

basisscholen in Tanthof, verdeeld over beide wijkdelen.  

- Op elke onderzochte locaties is qua oppervlakte één school mogelijk 
- Op de huidige locaties is het mogelijk om nieuwe scholen in twee lagen te bouwen binnen het bestemmingsplan 
- Op twee van de drie huidige locaties kunnen ruimtelijk gezien behalve een nieuwe tweelaagse school woningen worden toegevoegd 
- Er kunnen, afhankelijk van de keuze waar de scholen komen, tussen de ca. 50 en ca. 90 woningen worden toegevoegd (bij een dichtheid van ca. 40 

won/ha) 
 

Uit te werken onderdelen 

De scenario’s laten ook een aantal aandachtspunten zien die telkens terugkomen en nader uitgezocht moeten worden in samenhang met de sociale 

verkenning van de wijk en verder overleg met de betrokken schoolbesturen: 

- De bereikbaarheid per auto in het algemeen en in het bijzonder tussen de wijkdelen. Er is geen directe ontsluiting per auto tussen de wijkdelen, 
anders dan de Kruithuisweg. Dat is een bewuste keuze geweest. Voor een school die zich concentreert in één wijkdeel maar wel leerlingen uit het 
andere wijkdeel wil ontvangen, is dat een aandachtspunt;  

- De nieuwe locaties (4-7) centraal in de wijk zijn locaties met veel groen en tevens ecologisch kerngebied. Dat vraagt om het verkrijgen van draagvlak 
en toestemming door middel van nader onderzoek en overleg. Compensatie van eventueel te verwijderen groen zal nodig zijn; 
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- Bij de locaties langs de Kruithuisweg moet rekening worden gehouden met een 50m zone luchtkwaliteit en de geluidscontour van de weg. Dit kan 
betekenen dat nader onderzoek op dit terrein nodig is om te kunnen bepalen of nieuwbouw binnen wet- en regelgeving mogelijk is; 

- Er is in de ruimtelijke verkenning niet gekeken  op welke manier de locatie van een school bijdraagt aan de leefbaarheid en vitaliteit van een buurt 
en/of wijk. Dit zal in het kader van de verdere uitwerking nader moeten worden onderzocht. Daarbij komen vragen aan de orde als: is het van 
belang dat bv school aan winkels wordt gekoppeld? Kan je hier dan nog meer functies aan koppelen? Of maakt dat voor de vitaliteit niet uit waar de 
school gehuisvest is en kan de school ook aan de rand van de wijk gehuisvest worden? 

- Bij alle scenario’s  kunnen woningen worden toegevoegd. Op basis van een gemiddelde dichtheid levert dat een theoretisch aantal woningen per 
locatie/ scenario op. Vervolgstap is te adviseren voor en door wie, welk type en welke prijsklasse de woningen kunnen worden gebouwd.  
 
Resumerend is voorstel deze verkenning mee te nemen in de integrale sociaal-economische verkenning van de wijk met de vraag wat daaruit kan 
bijdragen aan de vitaliteit van Tanthof Oost en West. De onderzochte locaties zijn een mooie kans om daar in positieve zin aan bij te dragen! 

 

 


