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Eén van de vragen die gesteld is naar aanleiding van het gesprek over het 
Almende College gaat over de toekomst van het primair onderwijs in relatie tot 
het gebouw van de Wesenthorst. Is er behoefte om het gebouw te ‘hergebruiken’ 
als huisvesting voor primair onderwijs in Ulft?

In de scenario’s die nu worden uitgewerkt wordt de Wesenthorst vrijgespeeld als 
onderwijslocatie. Van besluitvorming tot in gebruikname van de nieuwe locatie 
moeten nog veel zaken geregeld worden. Op dit moment lijkt de Wesenthorst 
zeker niet eerder leeg te komen dan het schooljaar 2019-2020. 

Een aantal gegevens op een rij:
Leerlingenprognoses PO van MOOZ, aangepast naar werkelijke 
leerlingenaantallen 1-10-2015:

We zien tot 2025 een forse daling van het aantal kinderen in het primair 
onderwijs. Dat betekent dat scholen steeds meer te maken krijgen met leegstand 
en onderbezetting. De behoefte aan onderwijs vierkante meters neemt dus 
verder af. Het gaat in relatie tot de Wesenthorst in Ulft Zuid specifiek om de 
Mariaschool en de Woelwaters. 

Kern School Oppervlakte Leegstand 
nu

Leegstand 
2025

Ulft Mariaschool 1870 m2 352 M2
19%

599 M2
32%



Ulft De Woelwaters 1280 m2 -17 M2
-1%

225 M2
18%

Beide gebouwen krijgen in de toekomst te maken met toenemende leegstand. In 
2025 is er voor beide scholen behoefte aan ca. 2300 m2 totaal aan m2. De 
Wesenthorst beschikt over een capaciteit van ca. 10.000 m2, en is daarmee veel 
te groot om als mogelijk alternatief te dienen voor deze twee scholen. 

Mocht op enig moment voor deze basisscholen vervangende nieuwbouw danwel 
vernieuwbouw aan de orde zijn, dan is het eenvoudiger om dit bij deze scholen 
zelf te realiseren. Concrete plannen zijn er voor deze scholen niet, en is zeker in 
2019 nog niet aan de orde. Beide gebouwen zijn op de middellange termijn nog 
voldoende om onderwijs te verzorgen. Onderhoud aan deze gebouwen is de 
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen zelf. 


