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Kinderboerderij Tanthof krijgt mogelijk een andere bestemming © archieffoto AD

Megaschool mogelijk op plek kinderboerderij Tanthof
Als het aan de gemeente Delft ligt, dingt kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof mee als locatie voor een nieuwe
megaschool. Voorzitter Remmelt Thijs van de kinderboerderij zegt ‘overvallen’ te zijn door het plan.
Frans Oremus 16-07-19, 07:02
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Omdat het aantal basisschoolleerlingen in Tanthof tanende is, zijn er minder scholen nodig. De drie besturen (Laurentius, SCO Delft
en Librijn) van de zes basisscholen in de wijk hebben daarom enkele jaren geleden besloten om samen drie nieuwe
schoolgebouwen neer te zetten op één locatie.

We voelen ons overvallen en zitten niet te wachten op een verhuizing
- Remmelt Thijs, Voorzitter Kinderboerderij Tanthof

De situatie voor de schoolbesturen - die in 2013 al aan de bel trokken - wordt nijpender nu het gebrek aan leerlingen steeds meer
zichtbaar wordt.
https://www.ad.nl/delft/megaschool-mogelijk-op-plek-kinderboerderij-tanthof~a36c99dc/
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‘De financiële werkelijkheid is dat de instandhouding van de huidige scholen in Tanthof extra geld kost’, zo schrijven de
schoolbesturen aan de gemeente. In totaal gaat het om een bedrag van jaarlijks ruim 150.000 euro. ‘Wanneer deze situatie nog een
aantal jaren blijft bestaan, spreken we al snel over een bedrag van enkele honderdduizenden euro’s per stichting, waarbij we
gezamenlijk gemakkelijk de grens van één miljoen euro zullen passeren’, aldus de besturen.

Haast is dus geboden, maar het blijkt nog niet makkelijk een geschikte locatie voor de nieuwe megaschool te vinden. Eerdere
plannen van de gemeente om de scholen te clusteren in het Abtswoudsepark in Tanthof stuitten op veel verzet van natuurvereniging
KNNV en bewoners van de wijk.

Petitie
De petitie ‘Behoud het Abtswoudsepark’ werd door 2254 mensen ondertekend. Vanwege de noodzaak om snel helderheid te krijgen
heeft de gemeente nu kinderboerderij Tanthof toegevoegd als potentiële locatie voor de megaschool. Naast het Abtswoudsepark zal
ook op de kinderboerderij een haalbaarheidsstudie worden losgelaten.
Voorzitter Remmelt Thijs van de Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof - die jaarlijks 40.000 bezoekers trekt - wil nog niet
inhoudelijk reageren op de plannen. ,,We hoorden er pas vorige week van en voelen ons overvallen. De gemeente heeft ons verteld
dat ze samen met ons naar nieuwe locaties voor de kinderboerderij wil kijken, maar we zitten natuurlijk niet te wachten op een
verhuizing.”
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