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Vleermuizen vertragen verbouwing 
Willibrordschool  
 
De verbouwing van de Willibrordschool aan de Pastoor Ohllaan 28 begint met de sloop van een deel van het 
gebouw. De planning was om hier deze maand mee te beginnen. Alleen nu blijkt dat vleermuizen de kieren en 
gaten onder het dak van het schoolgebouw gebruiken om nestjes te bouwen en daarom moet er voor de 
vleermuizen eerst een nieuwe plek komen.  
 
Vleermuizen  
In de Flora- en Faunawet is bepaalt dat als er 
vleermuizen gebruik maken van een gebouw dat 
gesloopt wordt, er eerst gezorgd moet worden voor 
een nieuwe plek voor de vleermuizen. Pas als dat 
geregeld is, mag een gebouw gesloopt worden.  
Voor de vleermuizen worden daarom – vlak bij de 
school - speciale vleermuiskastjes opgehangen en 
wordt de sloop uitgesteld tot oktober 2022. 
 
Hoe zat het ook al weer? 
De Willibrordschool gaat verbouwen. Vanwege deze 
verbouwing zijn er de komende twee jaar een aantal 
tijdelijke lokalen nodig. Deze tijdelijke extra lokalen 
komen op twee verschillende locaties: 
 
1. OBS Haarzicht 
Een deel van de leerlingen maakt nu al gebruik van 
een aantal lokalen van OBS Haarzicht, aan de 
Haarzichtsingel.  Ze blijven hier tot 2027.  
2. Hindersteinlaan 
Voor een ander deel van de leerlingen komt extra 
tijdelijke huisvesting aan de Hindersteinlaan voor 
ongeveer 1,5 jaar. Op de pastoor Ohllaan blijven 16 
groepen 
 
Planning 
Het uitstel van de sloop heeft invloed op de 
verbouwing en de nieuwe tijdelijke huisvesting aan de 
Hindersteinlaan. 
 
De nieuwe planning ziet als volgt uit: 

• Voorjaarsvakantie 2022: aanpassen ventilatie 
en aanleg vloerbedekking in bestaande 
tijdelijke huisvesting aan de Hindersteinlaan.  

 
 

 
Hiervoor komt er tijdelijk een hijskraan te staan 
om de oude units en nieuwe units uit te 
wisselen.   

• Zomervakantie 2022: aanleg, fundering en 
plaatsing uitbreiding tijdelijke huisvesting aan 
de Hindersteinlaan 

• Start schooljaar 2022/2023: kinderen gaan 
naar school in de nieuwe tijdelijke huisvesting 

• Oktober 2022: start sloop en uitbreiding deel 
schoolgebouw  

• December 2023 oplevering van KC Willibrord 
aan de Pastoor Ohllaan. 

• Na kerstvakantie 2023: kinderen vertrekken uit 
tijdelijke huisvesting Hindersteinlaan naar hun 
verbouwde schoolgebouw aan de Pastoor 
Ohllaan en de tijdelijke huisvesting wordt 
verwijderd 

 
Meer informatie? 
Informatie over de verbouwing van de Willibrordschool 
kunt u vinden op utrecht.nl/willibrordschool. Of scan 
onderstaande QR-code met de camera van uw 
telefoon of tablet. 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt ook contact opnemen met: Daan Schneider, 
directeur van de Willibrordschool: info@rkwbs.nl 
 
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 
terecht bij Wijkservicecentrum Vleuten de Meern, 
Dorpsplein 1, of via telefoonnummer 14 030. 
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