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Bericht van wethouder Rob Jonkers:  
“Het is zo ver. Aanstaande 
donderdag 17 november geven 
we een officieel tintje aan de 
start van de bouw van het 
nieuwe kindcentrum. De 
nieuwbouw voor de laatste drie 
scholen, De Howiblo, Graaf Jan 
en De Hobbitstee is de laatste 
stap in de vernieuwing van alle 
scholen in Montfoort en 
Linschoten. Ik hoop dat de bouw voorspoedig zal 
verlopen en dat in januari 2024 de kinderen gebruik 
kunnen gaan maken van het nieuwe gebouw. Vol 
vertrouwen kijk ik ook uit naar het vervolgtraject met 
de klankbordgroep. Daarin gaan we ons richten op 
een veilige inrichting van de directe omgeving, 
zodat er een goede balans ontstaat tussen leren, 
wonen en ontspannen. Met elkaar realiseren we 
een prettig, duurzaam en veilig stukje Montfoort.” 
 
Uitnodiging feestelijke start bouw 
De heiwerkzaamheden zijn officieel de start van de 
bouw. Samen met gebruikers en betrokkenen willen 
dit moment natuurlijk vieren. Daarom organiseren 
we voor de betrokkenen op donderdag 17 
november een feestelijk moment op de bouwplaats. 
Alle toekomstige gebruikers zijn uitgenodigd; drie 
basisscholen, de kinderopvang en alle kinderen. Dat 
betekent dat er maar liefst 600 Montfoortse kinderen 
worden verwacht voor een officiële handeling op het 
nu nog braak liggende bouwterrein. Met plezier 
nodigen we u als direct omwonende ook van harte 
uit om een kijkje te komen nemen. Het begint om 
9.00 uur en duurt tot ongeveer 10.30 uur. 
 
Vervolg participatieproces 
Vlak voor de zomervakantie was er samen met 
wethouder Jonkers een klankbordgroepbijeenkomst 
en spraken we af met elkaar een vervolgtraject in te 
gaan. Dat gaat binnenkort van start. Met de 
klankbordgroep gaan we een verdiepingsslag 
maken in het ontwerp voor de openbare ruimte. 
Vertrekpunt is het inpassingsplan zoals dat er nu 
ligt. Tijdens enkele bijeenkomsten zoomen we 
dieper in op onder andere het verkeer en parkeren. 
Streven is om het inrichtingsplan begin 2023 
definitief te maken. 

Overdracht bouwterrein 
Op woensdag 2 november droegen we officieel het 
terrein over aan Pellikaan Bouwbedrijf. Joost van 
Dijk was namens Pellikaan aanwezig. Hij vertelde 
wat er de komende tijd gaat gebeuren: 
“Omwonenden zullen zien dat we een bouwhek om 
het terrein plaatsen en het verder gaan inrichten 
met bijvoorbeeld een bouwkeet. Onze eerste 
werkzaamheden zijn het heien. Daarvoor komt op 
binnenkort een grote kraan op het terrein. Het heien 
gaat voor overlast zorgen, daar komen we niet 
onderuit. Wel proberen we het zo snel mogelijk af te 
ronden. In totaal gaan er maar liefst 127 heipalen de 
grond in. Ik hoop dat we met zes dagen klaar zijn. 
Omwonenden ontvangen van ons hierover uiteraard 
nog een brief.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkzaamheden komende tijd 
Binnenkort starten de heiwerkzaamheden. Daarna 
gaat Pellikaan verder met de aanleg van de 
funderingen. Vervolgens worden de eerste 
contouren van het gebouw zichtbaar. Omwonenden 
worden zoveel als mogelijk op de hoogte gehouden 
door Pellikaan. Heeft u vragen over de bouw of over 
de werkzaamheden, neem dan contact op met 
Pellikaan Bouwbedrijf via info@pellikaan.com of 
013-4657600. 
 
Padel 
De bouw van Kindcentrum Montfoort heeft gevolgen 
voor het aantal tennisbanen. We zijn blij voor de 
tennisvereniging dat de eerdere ideeën nu concreet 
worden en dat de tennisvereniging van plan is twee 
padelbanen aan te laten leggen. De vereniging 
heeft hiervoor het vergunningstraject opgestart. 
Samen kijken we naar een goede inpassing in de 
omgeving. 
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De Howiblo, eerste verdieping 

Graaf Jan, begane grond 

Kind & Co, eerste verdieping 

De Hobbitstee, eerste verdieping 

Centrale hart, begane grond 

Open en transparant 
Het gebouw krijgt een fris en modern interieur, 
waarbij iedere gebruiker een eigen uitstraling heeft. 
 
Centrale hart 
Door de voordeur kom je direct binnen in het 
centrale hart, het ‘dorpsplein’. Een lichte, open 
ruimte waar van alles gebeurt. Vanuit dit centrale 
hart zijn de scholen direct zichtbaar. Een grote trap 
verbindt de verschillende ruimtes en de boven- en 
onderbouw van iedere school. Rondom het centrale 
hart liggen de speellokalen en het atelier, dat 
gebruikt wordt door zowel de scholen als de 
kinderopvang. 
 
KMN Kind & Co 
Kind & Co krijgt een eigen ingang voor halen en 
brengen van de allerkleinsten. De ruimte voor de 
opvang ligt aan het centrale hart en atelier, zodat er 
na schooltijd een grote diversiteit is aan 
speelmogelijkheden binnen en buiten. Er is veel 
licht en openheid. 
 
De Howiblo, Graaf Jan en De Hobbitstee 
Iedere school krijg een eigen identiteit en uitstraling. 
Voor alle scholen geldt dat de onderbouw 
waarschijnlijk op de begane grond van het gebouw 
is, de bovenbouw komt op de eerste verdieping. 
Kinderen van de onderbouw gaan via de 
hoofdentree naar binnen en per school is er voor de 
bovenbouw een eigen ingang. Door het hele 
gebouw zijn er open werk- en leerpleinen en 
verschillende ruimtes om bijvoorbeeld te lezen of 
ontspannen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campagnewebsite 
Volgende week gaat ‘ie live. De campagnewebsite 
www.kindcentrummontfoort.nl. Daarop bundelen we 
alle informatie over het project en delen we de 
meest recente ontwikkelingen. Speciaal voor de 
gebruikers, kinderen en hun ouders en natuurlijk 
voor iedereen die op de 
hoogte wil blijven van het 
nieuwe kindcentrum. De  
komende dagen vullen we de 
site met de meest actuele 
informatie en beelden.  
 
Meer informatie 
Heeft u vragen over het project? Of wilt u zich 
abonneren op de nieuwsbrief? Stuur dan een mail 
naar scholencomplex@montfoort.nl. Op de 
campagnesite www.kindcentrummontfoort.nl 
bundelen we actuele projectinformatie. 
Gemeentelijke informatie blijft beschikbaar op 
www.montfoort.nl/kindcentrum. 

https://www.montfoort.nl/Alle_onderwerpen/Bouwen_en_verbouwen/Projecten/Kindcentrum?utm_source=Rx.Front&utm_medium=redirect&utm_campaign=kindcentrum
https://kindcentrummontfoort.nl/
https://kindcentrummontfoort.nl/

