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Sassenheim, november 2021 

Nieuwbouw Kindcentrum Het Sterrenwerk 

Nieuwsbrief 3 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken van de nieuwbouw van Kindcentrum  

Het Sterrenwerk. De volgende zaken komen aan de orde: 

 

• stand van zaken met betrekking tot het ontwerp; 

• de (wijziging van de) Park & Ride zone; 

• de tijdelijke huisvesting; 

• de planning. 

 

De nieuwsbrief sluiten wij af met een slotwoord van Adelheid Bierman, directeur van KC Het Sterrenwerk. 

Proces  

De afgelopen periode heeft de architect het ontwerp van de nieuwe school verder uitgewerkt. Dit ontwerp is 

inmiddels besproken met Welstand van de gemeente om af te stemmen of de uitstraling van het gebouw 

goed in de omgeving past. Welstand heeft hier positief op gereageerd, de vorm van het gebouw en de 

gebruikte materialen zijn passend voor deze plek, zo luidt de conclusie. 

 

In de komende periode (tot einde dit jaar) zal de architect het ontwerp gedetailleerder uitwerken. Daarna zijn 

wij zo ver om een aannemer te selecteren die het kindcentrum daadwerkelijk zal realiseren. 

  
Figuur 1& 2: Impressies van LIAG Architecten. Aan bovenstaande afbeelding zijn geen rechten te ontlenen. 

Wijziging positie Park & Ride zone – Een woord vanuit de gemeente 

Tijdens de informatieavond op 1 juli hebben diverse omwonenden vragen gesteld over de positie van de Park 

& Ride zone. Er waren met name zorgen over de verkeersveiligheid. Gemeente en Sophia Scholen hebben 

vervolgens de verschillende Park & Ride varianten aan respectievelijk de Knorrenburgerlaan en de Van 

Alkemadelaan nogmaals uitvoerig bekeken. Ter plaatse heeft de gemeente dit verder afgestemd met 

betrokken omwonenden. De diverse ingebrachte argumenten hebben wij aangehoord en de verschillende 

opties zijn nogmaals goed afgewogen. Aan de hand van de afwegingen met betrekking tot de 

verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling heeft de gemeente besloten om de locatie van de Park & Ride zone 

te verplaatsen van de Knorrenburgerlaan naar de Van Alkemadelaan. Belangrijkste voordelen hiervan zijn: 

• De Park & Ride zone zal naar verwachting aantrekkelijker zijn in gebruik, omdat een groter deel van 

ouders die kinderen wegbrengen van buiten de wijk Wasbeek de Park & Ride zone daadwerkelijk te 

gaan gebruiken. Ongewenste en onveilige verkeerssituaties op de parkeerplaats aan de overzijde van 

de school aan de Van Alkemadelaan zullen hiermee worden verminderd. 

• De veiligheid voor voetgangers en fietsers vanuit Knorrenburg en op de Knorrenburgerlaan is beter 

doordat er minder gemotoriseerd verkeer op de Knorrenburgerlaan is. 

• De positie van de inrit komt op een overzichtelijke locatie met voorspelbare verkeersstromen.  
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Hiernaast ziet u het schetsontwerp van de nieuwe 

oplossing van de Park & Ride zone aan de  

Van Alkemadelaan met de rijbaan en 

parkeerplekken. Dit ontwerp wordt in de komende 

periode verder uitgewerkt. Vervolgens wordt dit 

opgenomen in het bestemmingsplan dat begin 

2022 ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan 

de gemeenteraad.  

 
Figuur 3: Situatietekening van LIAG Architecten. Aan de afbeelding zijn geen rechten te ontlenen 

De Kastanjehof 

Inmiddels is de bovenbouw van Het Sterrenwerk naar de tijdelijke huisvesting in De Kastanjehof verhuisd. De 

kinderen en docenten zijn blij met hun tijdelijke onderkomen. Met name de buitenruimte is iets waar de 

kinderen heel blij mee zijn. Ook het gezamenlijk gebruik van de speelplaats met de buurt gaat goed.  

 

Voor de tijdelijke school hebben wij (in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland) veel aandacht gehad  

voor de verkeerssituatie en aanrijdroutes, zodat kinderen zo veilig mogelijk naar school kunnen komen. Daarbij 

zien wij dat ouders er alles aan doen om niet met de auto naar  school te komen. Dat waarderen wij zeer.  

Planning van het project 

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de stappen die wij nog gaan nemen in de komende periode. 

De planning is van meerdere factoren afhankelijk en kan mogelijk nog wijzigen. Uiteraard houden wij u 

daarvan op de hoogte. 

Onderwerp Van Tot 

Verder uitwerken van het ontwerp Voorjaar 2021  Voorjaar 2022  

Aannemer selecteren Najaar 2021 Voorjaar 2022 

Sloop van het bestaande gebouw Najaar 2021  Voorjaar 2022  

Realisatie van de nieuwbouw Midden 2022  Midden 2023 

School en kinderopvang verhuizen naar de nieuwbouw Midden 2023 Najaar 2023 
 

Betrokkene aan het woord 

In iedere nieuwsbrief wordt een betrokkene bij de nieuwbouw van Kindcentrum Het Sterrenwerk aan het 

woord gelaten. In deze nieuwsbrief is dat Adelheid Bierman, directeur van Kindcentrum Het Sterrenwerk. 

 

Als directeur van Het Sterrenwerk ben ik heel blij dat ik mag meedenken en meewerken aan de 

totstandkoming van het nieuwe gebouw. Het eerste uitgangspunt voor mij is een plek creëren waar kinderen 

optimaal kunnen ontwikkelen en waar genoeg ruimte is voor leren en plezier maken. 

Ieder kind is anders en wat heeft een kind nodig om tot leren te komen? Hoe belangrijk is een gebouw hierbij? 

En wat heeft het team van medewerkers nodig om goed onderwijs te kunnen geven? Welke ruimtes hebben 

wij nodig? Op welke manier gaan we samenwerken met de kinderopvang?  

Allemaal vragen die de afgelopen jaren aan bod zijn gekomen. Met het team en de kinderopvang hebben 

wij onze visie vormgegeven en bekeken wat dit betekent voor het nieuwe gebouw, maar ook voor de 

organisatie van het onderwijs en opvang, de inzet van de medewerkers en de indeling en inrichting van de 

leeromgeving. 

De samenwerking met iedereen die betrokken is bij dit project ervaar ik als zeer prettig, en ik kijk uit naar de tijd 

dat het gebouw zichtbaar wordt. Tot die tijd blijf ik me samen met een enthousiast team inzetten om onze 

leerlingen te geven wat zij nodig hebben: goed onderwijs en plezier maken! 

Samen succesvol bouwen aan de basis! 

 

Adelheid Bierman 

Directeur Het Sterrenwerk 

Vragen? 

Voor vragen over het project kunt u een e-mail sturen naar: nieuwbouw.sterrenwerk@sophiascholen.nl. U kunt 

binnen enkele werkdagen antwoord verwachten. 
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