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Bewoners van de Winklerlaan, 

 

EVA architecten gaat de nieuwe school voor SO Fier ontwerpen. Deze week is 
definitief gekozen voor dit Utrechtse architectenbureau. 

 
We hebben beloofd u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle nieuwe 

ontwikkelingen rond de nieuwbouw van de school aan de Winklerlaan. Daarom wil ik u graag 
meer vertellen over onze keuze voor deze architect. 

 

SO Fier 
SO Fier is een school voor speciaal onderwijs, voor kinderen die intensieve vragen stellen 

omtrent gedrag. Kinderen leren bij ons hetzelfde als alle kinderen op de basisschool, maar bij 
alles wat we doen staan de gedragsvragen die onze leerlingen ons stellen, centraal. In het 

nieuwe gebouw is straks plaats voor 150 leerlingen. 

 
Ontwerp 

Wij kozen voor EVA architecten om hun visie op ons onderwijskundig ‘plan van eisen’. Voor 
de architect begint nu de periode van het ontwerpen van onze school, binnen de 

(gemeentelijke) eisen van ruimtebeslag en hoogte. Voor de architect is het ontwerpen van 
ons nieuwe gebouw een bijzondere opgave. Onze leerlingen hebben namelijk behoefte aan 

rust én aan persoonlijk contact. 

Projectarchitect Daniël Biesheuvel: ,,De nieuwbouw ontwerpen voor SO Fier is een echte 
puzzel. Het gebouw moet prikkels voor kinderen minimaliseren en weinig afleiden. Dat vraagt 
om rust en uitzicht op groen. Maar het gebouw moet kinderen en leerkrachten ook de 
mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten en kinderen het gevoel geven dat zij erbij horen..’’ 
 

Planning 
Het definitieve ontwerp van de nieuwe school zal naar verwachting in de tweede helft van 

2018 gereed zijn. Vanzelfsprekend zullen wij u hierover tijdig informeren en u ook uitnodigen 
voor een presentatie. Zodra we overigens meer weten over de sloop van ons oude gebouw 

aan de Winklerlaan, melden we u dat ook. 

 
Bouwen 

Opdrachtgever voor de bouw is ons bestuur, SPO Utrecht. Het is de bedoeling zoveel 
mogelijk milieubewust en energieneutraal te bouwen en ook de omgeving zo mogelijk te 

laten meeprofiteren van de nieuwbouw, het omliggende groen en de pleinen. 
 

Ik ben heel erg blij met de manier waarop de architecten onze wensen hebben vertaald in 

een eerste aanzet. We krijgen een gebouw helemaal op maat van onze kinderen, dat past in 
het groen van de omgeving, geen kolos. Ik heb er alle vertrouwen in, we hebben er heel veel 

zin in en kijken erg uit naar ons nieuwe gebouw aan de Winklerlaan. Ik hoop van harte dat u 
er ook naar uitkijkt! 

 

                                          Inge Olivier, directeur SO Fier 
 
 
Nog vragen? Mailt u mij dan: directie@sofier.nl  
Meer weten over SO Fier? Kijk op www.sofier.nl 
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