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Bijna zomervakantie! Tijd voor een nieuwsbrief over de 
ontwikkelingen in het Ireneplan. Lees hier over de laatste 
stand van zaken en de voortgang van de plannen.  
En natuurlijk wensen wij u allemaal een hele fijne  
zomervakantie!

Terugblik: Nieuwe Basisschool de Bijenkorf bereikt hoogste punt
 

De ‘korf’ is dicht en het hoogste punt is dit voorjaar bereikt. Een belangrijk moment voor 
alle partijen die de bouw van de school mogelijk hebben gemaakt.  
We vierden dit met schoolkinderen en omwonenden. Ook Wethouder Dennis Gudden, en 
directeur van de Woningstichting, Annelies Barnard, waren aanwezig toen de directeur van 
de nieuwe school, de vlag in top zette.  
Natuurlijk hoort bij de duurzaamste school van Wageningen een duurzame vlag, de nieuwe 
vlag is gemaakt van gerecyclede petflessen.
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Schoolplein wordt speelplein

Voor de kinderen van De Bijenkorf wordt spelen op het 
schoolplein heel bijzonder. Ze spreken ook liever 
niet van een schoolplein maar van een speelplein. Want het 
plein heeft weinig met school te maken en juist veel met 
spelen en onderzoeken. 
Samen met enkele ouders, buurtbewoners en Het Groene Wiel 
heeft Paardenkooper Tuinen een prachtig ontwerp gemaakt. 
Op alle delen van het plein is er iets te beleven. 
Elke vierkante meter wordt volledig benut met 
de lange groene speelzone. Van de Buurtseweg 
tot aan het hek van 
de Gravinnestraat 
kunnen de kinderen 
zich door de groene 
zone bewegen. 
De groene zone is zo ingericht dat kinderen er heerlijk 
kunnen spelen, maar ook kunnen onderzoeken. De kinderen  
kunnen bijvoorbeeld met een waterpomp een rivier  
maken, insecten onderzoeken in het insectenhotel en  
onderzoeken wat er in water leeft. Er komt zelfs een klein  
amfitheater voor buitenlessen of presentaties. Maar er is meer! Bijvoorbeeld een zandbak, een 
klim- en glijtoestel, twee voetbaldoeltjes en een betonnen rioolbuis om te verstoppen of door-
heen te kruipen.  
Met zo’n speelplein wordt nog lastig om de kinderen na de pauze weer naar binnen te krijgen!

Stand van zaken verkeerssituatie 

Vorig jaar is de verkeerssituatie in de wijk in kaart gebracht. Omwonenden
konden tijdens een bewonersbijeenkomst hun wensen en kanttekeningen 
uitleggen. Op basis hiervan is er een verkeersplan opgesteld en 
gepresenteerd. Vervolgens zijn de plannen uitgewerkt. Hierbij staan de 
veiligheid van de weggebruikers en het behoud van het openbaar groen 
centraal. De plannen worden fasegewijs uitgevoerd. Lees hier onder wat er gaat gebeuren: 

• Voor de school aan de Buurtseweg komen parkeervakken.
• Van de Buurtsebocht naar de Kampweg wordt een eenrichtingsweg. 
• Er komen zebrapaden voor een veilige oversteek van de Buurtseweg. 
• De weg tussen Stadsbrink en Kampweg wordt eenrichtingsverkeer ivm sluipverkeer door de 

wijk.
• Als de nieuwe woningen aan de Westerhofseweg klaar zijn (2020), komen er fietsdoorsteken 

op de kruispunten Westerhofseweg met Kampweg en Gravinnestraat met Kees Mulderweg. 
Dit vermindert het autoverkeer op deze wegen. 
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Stand van zaken bouw en planning 
Fase 1: Basisschool de Bijenkorf
De bouw van de nieuwe basisschool vordert snel en volgens 
planning. De school is sinds april, zoals we dat noemen, wind 
en waterdicht – de Bijenkorf is gesloten. De muren staan en  
het dak zit er op. Dat is fijn, want dit zorgt voor droge  
vloeren binnen waardoor de binnenwanden en kozijnen  
geplaatst kunnen worden. Deze zijn er vorige maand ingezet.  
Nu kan de (op)bouw en inrichting aan de binnenkant van de  
school van start. Naar verwachting is de school net voor de  
herfstvakantie klaar en opgeleverd.     Tijdelijk afdakje: dat scheelt een paar graden  
          tijdens het werk! 
Fase 2: Wijziging bestemmingsplan locatie oude Ireneschool 
Voordat we op het terrein van de oude Ireneschool woningen kunnen bouwen, moet het 
bestemmingsplan worden aangepast naar woonbestemming. De procedure is gestart en de 
wijziging voor het bestemmingsplan is ingediend bij de Provincie. Als er geen bezwaren zijn, is het 
nieuwe bestemmingsplan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 definitief. 

Huidige planning: 

2018  •  Maart t/m laatste kwartaal 2018: bouw nieuwe basisschool de Bijenkorf.
   •  Ingebruikname nieuwe school (laatste kwartaal 2018). 

2019
  

•  Eerste kwartaal: wijziging bestemmingsplan naar woonbestemming definitief.
  •  Sloop oude Ireneschool.  

•  Start bouw 24 appartementen en 12 grondgebonden woningen.

2020  •  Eind 2020 verwachten we dat de nieuwbouw van de appartementen en woningen   
               gereed is.

Geschiedeninsboek over de Ireneschool  
De Ireneschool heeft een rijke geschiedenis en is bekend in Wageningen. De school én de naam 
van de school verdwijnen definitief. Daarom is er een geschiedenis- 
boek in de maak, om de historie vast te leggen. Samen met velen is  
er een prachtig boekje ontstaan – een document voor de school,  
de buurt en voor de stad! Werkgroep Ireneplan ondersteund dit  
initiatief van harte.
De financiering is nog niet helemaal rond, maar met aanvragen bij  
het initiatievenfonds van Welsaam en andere fondsen én verkoop, 
hopen we de begroting rond te krijgen.   
Voordelig in de voorverkoop
In de voorverkoop - tot eind september - kost het boekje 10 euro. Na september betaalt u € 15. 
Wilt u alvast bestellen? Stuur dan een mail naar Janneke de Jong: j.dejong@solidez.nl of  
Dannie de Kleijn: danniedekleijn@yahoo.com 
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Vragen en opmerkingen over het plan en/of de bouw? 
 

Tijdens een groot project, (nieuw)bouw/sloop gebeurt er veel in de omgeving. Af- en  
aanrijdend verkeer en nog veel meer. Dit merken omwonenden als beste natuurlijk. 
Heeft u vragen of zijn er zaken waar u last van heeft, laat het ons weten.  
 
U kunt contact opnemen met de Woningsitchting via het gratis nummer: 0800 0317. 
Of kom tijdens kantooruren even bij ons langs, we zijn in de buurt!

Heeft u opmerkingen/klachten over de openbare ruimte (groen, bestrating ed.). Dan kunt u dat 
eenvoudig melden op de website van de gemeente: www.wageningen.nl. Ga naar ‘Melding 
doen’ en uw melding wordt direct in het systeem geregistreerd. 

Over Werkgroep Ireneplan  
 

Werkgroep Ireneplan is opgericht om de processen en plannen binnen het Ireneplan goed af te 
stemmen met alle partijen. Deelnemers aan deze projectgroep zijn: bewoners van de
Westerhofseweg en de Gravinnenstraat, medewerkers van de Woningstichting 
en de gemeente Wageningen. De bewoners hebben een adviserende 
rol naar de gemeente en de Woningstichting. De werkgroep bereidt 
de verschillende fases samen voor en zorgt voor de communicatie en 
informatievoorziening naar de bewoners. De definitieve besluitvorming 
over de plannen is in handen van de Woningstichting en/of de 
gemeente. Ter ondersteuning en begeleiding neemt ook een adviseur 
van Solidez deel aan de werkgroep. 
 
Wilt u ook meedoen en meedenken? 
Dat kan! Heeft u ideeën en/of wensen over uw woonomgeving? Kom dan eens naar een 
overleg van de werkgroep. U ontmoet dan de andere werkgroepleden en kunt zien en horen  
hoe het overleg verloopt en waarover u mee kunt praten. U bent van harte welkom!  
Onze volgend overleg is op: woensdag 26 september om 19.00 uur in de Pomhorst. We horen 
wel graag vooraf of u komt. U kunt zich aanmelden bij Janneke de Jong, Solidez. Stuur een mail  
naar: j.dejong@solidez.nl.

Oproep: We zoeken nog huurders 
uit de omgeving  voor in  
de werkgroep Ireneplan.   

Interesse? Bel Ingrid Rozeboom 0371 - 47 16 91


