Megaschool voorlopig van de
baan: Vanwege dreigend
miljoenentekort vooralsnog geen
‘groene campus’
Er komt vooralsnog geen mega-school bij de Kalfjeslaan, op de locatie van
kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en de kindertuinen. Het
gemeentebestuur gaat niet door met de ontwikkeling van zo’n groene campus
vanwege de te hoge kosten. Het onder één dak inpassen van drie basisscholen bij
de kinderboerderij levert, zo heeft de gemeente becijferd, een tekort op van
minimaal 7,2 miljoen euro, oplopend tot ruim 10 miljoen euro.
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Het afstel is goed nieuws voor de kinderboerderij, bewoners van Tanthof en
natuurorganisatie Natuurlijk Delfland, die al een paar jaar hevig protesteren
tegen de mogelijke komst van de nieuwe school met zeker 1000 leerlingen:
een samenvoeging van zes basisscholen in Tanthof tot drie onder één dak.
Van demonstraties tot protestmarsen en petities met handtekeningen: de
mega-school moest worden tegengehouden omdat het ten koste zou gaan
van de kinderboerderij en de natuur ter plekke.
Volgens Geert van Poelgeest (Natuurlijk Delfland), woordvoerder van de
stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof, zou dat plan ten koste
gaan van de natuur en de kinderboerderij en ook volstrekt tegen de wens van
de bewoners ingaan. ,,De kloof tussen de politiek en bevolking wordt veel
groter als het plan zoals het er nu ligt, wordt doorgedrukt. In Tanthof willen de
mensen geen megaschool”, zo benadrukte hij onlangs nog eens.
Risico's
De beslissing van het college van burgemeester en wethouders om niet
verder te gaan met de ontwikkeling van een groene campus met een

megaschool is helemaal ingegeven door de kosten. Uit eerder onderzoek van
Onix, in opdracht van de gemeente, kwam namelijk als conclusie naar voren
dat de locatie Abtswoude-Kalfjeslaan ruimtelijk geschikt is voor de realisatie
van een groene campus. ,,Vanuit andere disciplines is er echter sprake van
een aantal kritische kanttekeningen. Ruimtelijk is het inpasbaar, maar de
financiële, juridische en planologische risico’s zijn op dit moment te groot”, zo
laat een gemeentewoordvoerder weten.
Die kosten betreffen bijvoorbeeld de inpassing van de kinderboerderij en de
kindertuinen, de inrichting van het terrein en groencompensatie. ,,Wat betreft
de juridische en planologische risico’s is er in dit stadium onder meer
onzekerheid over de milieueffecten als het gaat om de afstanden tussen de
verschillende functies. Ook qua cultuurhistorie, milieu en ecologie zien we een
aantal risico’s met het oog op het uiteindelijk wijzigen van het
bestemmingsplan”, aldus de woordvoerder van de gemeente.
‘Alsnog in beeld’
Wethouder Lennart Harpe (onderwijs) zegt in een reactie het ‘jammer te
vinden dat het niet lukt om de drie scholen te huisvesten op deze centrale
locatie’.
,,Helaas kunnen we vooralsnog geen vervolgstap zetten voor de ontwikkeling
van een groene campus met een onderwijsvoorziening centraal gelegen in de
wijk. Deze locatie biedt veel mooie kansen, juist omdat in de planvorming de
kinderboerderij, de waterspeeltuin en de kindertuinen behouden blijven. Wij
benadrukken ook het woord ‘vooralsnog’. Het is zeker mogelijk dat, nadat wij
met de scholen in overleg zijn gegaan over uitgangspunten en zoekrichtingen
voor nieuwe onderwijslocaties, deze plek voor een kleiner volume alsnog in
beeld komt. Ook de schoolbesturen en de schooldirecties zullen teleurgesteld
zijn. We gaan zo snel mogelijk met hen in gesprek over alternatieve
huisvestingslocaties en -vormen.”

Op basis van een nog te voeren discussie in de gemeenteraad neemt het
college van burgemeester en wethouders in het najaar een definitief besluit. In
samenspraak met de schoolbesturen start dan een vervolgproces voor
huisvesting van de scholen in Tanthof.

