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1 Inleiding 
1.1 Achtergrond 

De gemeente Borne is bezig met de herontwikkeling van 
sportcomplex ‘t Wooldrik. Deze herontwikkeling (naar ‘t Wooldrik 1) 
omvat sloop en nieuwbouw van enkele sporthallen en het realiseren 
van een hal met beachvolleybalvelden. Naast sportfaciliteiten wordt 
er op de huidige parkeerplaats ook een basisschool toegevoegd. Dit 
nieuwe basisschoolgebouw zal de fusie van twee bestaande 
basisscholen in Borne (’t Oldhof en Jan Ligthart) mogelijk maken. 
Tevens zal er een kinderopvang worden toegevoegd op de locatie, 
bestaande uit een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 
(ondersteunend aan de school).  
 
Het vigerende bestemmingsplan voor het plangebied voorziet nog 
niet in de mogelijkheid tot ontwikkeling van een schoolgebouw, 
kinderopvang of andersoortige maatschappelijke voorziening. Om de 
ontwikkeling van de fusieschool op ‘t Wooldrik mogelijk te maken is 
daarom een nieuw bestemmingsplan nodig. Gemeente Borne is zich bewust van de noodzaak om de 
behoefte aan dit plan te toetsen en te onderbouwen in lijn met de Ladder voor duurzame verstedelijking 
(hierna: Ladder). Voorliggend rapport toetst de behoefte aan de beoogde ontwikkeling.  
 
1.2 Onze aanpak 

In onze aanpak volgen we nadrukkelijk de Laddersystematiek. Daarvoor toetsen wij de voorgenomen 
ontwikkeling op behoefte volgens de Ladder, zoals opgenomen in artikel 3.1.6 lid 2 Bro zoals die sinds 1 juli 
2017 van kracht is. Daarvoor gaan we in op: 
 
1. Uitgangspunten: is er sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en wat is het ruimtelijk 

verzorgingsgebied van de ontwikkeling van het voorgenomen plan?  
2. Beschrijving van de behoefte: voorziet de bouw van de school in het plan in een behoefte en welke 

eventuele kwalitatieve aspecten spelen hierbij een rol? 
3. Afweging locatiekeuze: ligt de locatie binnen of buiten bestaand stedelijk gebied (BSG)? En hoe 

verhoudt de ontwikkeling van het plan zich tot het principe inbreiding voor uitbreiding achter de 
Ladder? 
 

De resultaten van deze toets op de Ladder, zijn uitgewerkt in de voorliggende notitie.  
 
1.3 Leeswijzer 

In voorliggende Laddertoets zetten we in hoofdstuk 2 allereerst de uitgangspunten vanuit de Ladder op een 
rij. We gaan hierbij achtereenvolgens in op de Laddersystematiek: ’t Wooldrik 1 als nieuwe stedelijke 
ontwikkeling, ‘t Wooldrik 1 binnen bestaand stedelijk gebied en de uitgangspunten (met projectprofiel) van 
’t Wooldrik 1. In hoofdstuk 3 gaan we in op de het ruimtelijk verzorgingsgebied van en de behoefte aan de 
fusieschool. In hoofdstuk 4 bespreken we ten slotte de ondersteunende functies (sport en kinderopvang). 
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2 Uitgangspunten 
 
2.1 Herontwikkeling en uitbreiding van ‘t Wooldrik aan de westkant van Borne 

We bekijken de omgeving, ligging en andere kenmerken van het plan voor ‘t Wooldrik 1 in Borne. Dit 
vatten we kort en krachtig samen in een projectprofiel, welke dient als basis voor de Laddertoets hierna. In 
de paragrafen daarna lichten we onderdelen hiervan toe.  
 
Tabel 1: Projectprofiel ’t Wooldrik 1 Borne  

Kenmerk Toelichting 
Ligging & ontsluiting • Locatie van bestaand sportcomplex ‘t Wooldrik aan de westelijke kant van de kern Borne 

• Gelegen nabij woongebied en diverse sportvoorzieningen 
• Ontsloten via de Bornerbroeksestraat en de Azelosestraat, zowel richting A1 als centrum Borne 

Huidige bestemming 
 

• Vigerend bestemmingsplan ‘Algemene herziening Borne’ (2018) 
• Enkelbestemming ‘Sport’ 
• Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie middel’ 

Beoogde bestemming 
 

• De beoogde bestemming voor ’t Wooldrik 1 wordt ‘Sport’, net zoals in het vigerend 
bestemmingsplan 

• Op de locatie van de fusieschool met kinderopvang komt ook de bestemming ‘Maatschappelijk’ 
Nieuwe stedelijke 
ontwikkeling (NSO)? 
 

• Ja, het plan voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling (NSO) 

Bestaand stedelijk 
gebied (BSG)? 
 

• Ja, het plan ligt binnen bestaand stedelijk gebied (BSG) 

Ruimtelijk 
verzorgingsgebied? 
 

• Lokaal, primair kern Borne 

Locatieprofiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Stec Groep 2020. 
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2.2 Ladder als motiveringsvereiste voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen 

De Ladder is een motiveringsvereiste voor ruimtelijke plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
mogelijk maken. In de toelichting van het bestemmingsplan dient dan een motivering voor de Ladder te 
zijn opgenomen. Sinds 1 juli 2017 is de Laddersystematiek in het Besluit ruimtelijk ordening (Bro) 
gewijzigd. De Ladder is verankerd in artikel 3.1.6. lid 2 Bro en luidt als volgt: 
 

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat 
een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 
mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.” 

 
De Ladder is alleen van toepassing op een plan dat een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ mogelijk maakt. Is 
dit het geval, dan is een beschrijving van de behoefte nodig. Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk 
gebied is bovendien een uitgebreidere motivering vereist, waarbij wordt ingegaan op de vraag waarom 
niet binnen het bestaand stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien.  
 
Om de vereisten van de Ladder te bepalen gaan we hierna in op de vraag of (1) er sprake is van een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling en (2) of de ontwikkeling binnen of buiten bestaand stedelijk gebied ligt. 
 
2.3 Plan ‘t Wooldrik 1 kwalificeert zich als ‘nieuwe’ stedelijke ontwikkeling 

Is er sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling (NSO)? Dan is het plan dus Ladderplichtig. Een 
stedelijke ontwikkeling wordt in artikel 1.1.1 onder i van het Bro gedefinieerd als: 
 

‘Ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 
woningbouwlocaties of andere stedelijk voorzieningen’ 

 
Uit jurisprudentie blijkt dat bepaalde ontwikkelingen vanwege kleinschaligheid niet worden gezien als een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling. Zo geldt voor ‘andere stedelijke ontwikkelingen’ waaronder scholen, vaak  
dat er geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, als het ruimtebeslag minder dan 500 m2 
bedraagt. Het plan voor het nieuwe ’t Wooldrik 1 zal naar verwachting planologisch een schoolgebouw van 
ongeveer 1.715 m² mogelijk maken. Ondersteunend aan de school zal een kinderopvang in het 
multifunctionele gebouw gerealiseerd worden van circa 400 m². Ook wordt er circa 5.115 m² aan 
sportvoorzieningen toegevoegd (deels in het multifunctionele gebouw en deels op andere locaties in het 
plangebied). Mogelijk valt het uiteindelijke aantal vierkante meters hoger of lager uit, maar de omvang van 
het te ontwikkelen (multifunctionele) schoolgebouw lijkt in ieder geval ruimschoots boven de grens van 
500 m² te liggen. Dit betekent dat het beoogde plan voor ’t Wooldrik 1 zich kwalificeert als stedelijke 
ontwikkeling in de zin van artikel 3.1.6. Bro. 
 
Tabel 1: Uitbreiding ruimtegebruik ’t Wooldrik 1, per functie 

Functie Huidig ruimtegebruik Beoogd ruimtegebruik Toevoeging 
Basisschool  1.940 m² 1.710 m² - 230 m² 
Kinderopvang 0 m² 400 m² + 400 m² 
Sportvoorzieningen 6.985 m² 12.100 m² + 5.115 m² 
Totaal 8.925 m² 14.210 m² + 5.285 m² 

Bron: Oppervlaktegegevens ontvangen via SBM groep, 1 juli 2019. Afgerond op vijftallen. Er is al sprake van een bestaande 
kinderopvang op de Jan Ligthart (bestaande uit een BSO), maar deze beschikt niet over eigen (groeps)ruimtes.  

Om te bepalen of sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling is verder relevant hoe de beoogde 
ontwikkeling zich verhoudt tot het vigerend bestemmingsplan. Het vigerende bestemmingsplan van het 
plangebied is Algemene herziening Borne (2018). De gronden in het plangebied zijn bestemd als  ‘Sport’ 
(met dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie middel’). Het huidige bestemmingsplan maakt daarmee al 
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wel een stedelijke ontwikkeling op de locatie mogelijk, maar nog geen schoolgebouw of kinderopvang. Met 
het plan voor de fusieschool op ’t Wooldrik 1 is sprake van substantieel nieuw ruimtebeslag en 
functieverandering van zodanige aard en omvang, dat er in onze visie sprake is van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Het plan is daarmee in beginsel Ladderplichtig.  
 
2.4 Plangebied voor ‘t Wooldrik 1 ligt binnen bestaand stedelijk gebied 

Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied (BSG) vraagt de Ladder te motiveren waarom de 
ontwikkeling niet binnen BSG kan landen. Om te bepalen of de locatie voor het ‘t Wooldrik 1 binnen of 
buiten BSG ligt, kijken we eerst naar de definitie die het Bro (artikel 1.1.1.) geeft:  
 

‘Bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, 
bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele 
voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.’ 

 
Figuur 1 geeft de ligging en bestemming van locatie ‘t Wooldrik 1 weer (rood omlijnd). Het plangebied is al 
volledig bebouwd met twee sporthallen, een gymzaal, beachvelden, een zwembad en bijbehorende 
parkeervoorzieningen. Aan de west- en zuidzijde van de locatie bevinden zich nog meer sportvelden. Aan 
de overige zijden is het plangebied hoofdzakelijk omsloten met woningbouw. Het plangebied wordt op dit 
moment al volledig gebruikt voor en omsloten door stedelijke functies. 
 
Naast de hiervoor genoemde definitie van ‘bestaand stedelijk gebied’, blijkt uit jurisprudentie dat ook de 
geldende bestemming van een plangebied relevant kan zijn. Geldt er bijvoorbeeld een agrarische 
bestemming die de ontwikkeling ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of 
maatschappelijk uitsluit, dan is er doorgaans geen sprake van BSG1. Volgens het vigerend 
bestemmingsplan is aan het plangebied op dit moment al een stedelijke functie toegekend (‘Sport’ met 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie middel’).  
 
Op basis van de ligging en huidige bestemming van het plan taxeren wij dat de locatie onderdeel uitmaakt 
van het stedelijke weefsel van Borne, en dat er dus sprake is van ligging binnen bestaand stedelijk gebied. 
Een afweging van alternatieven binnen BSG is hierdoor niet noodzakelijk. 

 
1 Zie bijvoorbeeld: ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1340 
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Figuur 1: Bestemmingen en ligging locatie ’t Wooldrik 1 Borne  

Bron: 2019, Ruimtelijkeplannen.nl: bewerking Stec Groep 2020.  
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3 Behoefte fusieschool 
Bij de beschrijving van de behoefte aan de nieuw te bouwen fusieschool in het plan, is het noodzakelijk om 
nader in te zoomen op de afbakening van het ruimtelijk verzorgingsgebied. De omvang van het ruimtelijk 
verzorgingsgebied verschilt per ontwikkeling en valt niet per definitie samen met de bestuurlijke regio. Wij 
taxeren, dat het ruimtelijk verzorgingsgebied voor het beoogde plan voor het nieuwe ‘t Wooldrik 1 bestaat 
uit de kern Borne. Hierna leggen we uit waarom. 
 
3.1 Ruimtelijk verzorgingsgebied voor fusieschool op ’t Wooldrik 1 is de kern Borne 

Voor onderwijsinstellingen is de herkomst van leerlingen een belangrijke indicator voor de omvang van 
het ruimtelijke verzorgingsgebied. De herkomst van leerlingen bepaalt wat het zogenaamde 
‘voedingsgebied’ van een school is.  
 
De school op ’t Wooldrik 1 betreft een fusie van twee bestaande basisscholen in Borne: ’t Oldhof en Jan 
Ligthart. De gegevens over de herkomst van de leerlingen van deze twee scholen tonen aan dat ruim 92% 
van de leerlingen afkomstig is uit de buurten Borne Centrum (24%), Lettersveld 1 & 2 en Tichelkamp (68%). 
Daarnaast komt 4% uit de buurt ’t Wensink Noord en Zuid. De overige 4% komt vanuit overige buurten, of 
van buiten de kern Borne. Zie ook onderstaande tabel.  
 
Tabel 2: Herkomst leerlingen huidige basisschool ’t Oldhof en de Jan Ligthart Borne in 2018 

Buurt Leerlingen ‘t Oldhof Leerlingen Jan Ligthart Leerlingen totaal 
Aantal  Aandeel Aantal  Aandeel Aantal  Aandeel 

Borne Centrum 
 

35 26% 35 23% 70 24% 

't Wensink Noord 
en Zuid 

0 0% 10 6% 10 4% 

Lettersveld 1 & 2, 
Tichelkamp 

90 67% 110 71% 195 68% 

Overige buurten  
 

10 7% 0 0% 10 4% 

Totaal 135 100% 155 100% 285 100% 

Bron: 2019, Gemeente Borne: bewerking Stec Groep, 2020, aantallen afgerond op vijftallen 

Gezien het zeer beperkte aandeel leerlingen van ‘elders’, taxeren we dat het ruimtelijk verzorgingsgebied 
van deze twee basisscholen bestaat uit de kern Borne. We verwachten (gezien de ligging, aard en omvang 
van de beoogde ontwikkeling) dat het zwaartepunt van het ruimtelijk verzorgingsgebied voor de nieuwe 
locatie van de fusieschool ook overeenkomt met de kern Borne. Dit heeft twee voorname oorzaken: 
• Een basisschool is in de regel een wijk- of kernverzorgende voorziening: we constateren dat de 

gemiddelde afstand van een huishouden tot een basisschool in Nederland circa 700 meter bedraagt2. 
Daarmee is een basisschool doorgaans een wijk- of kernverzorgende voorziening. Dat beeld herkennen 
we ook in Borne. De nieuwe fusieschool komt op respectievelijk 250 en 500 meter van ’t Oldhof en de 
Jan Ligthart. Hiermee blijft het zwaartepunt van het verzorgingsgebied in dezelfde wijk. 

• Onderstaande tabel laat zien wat de gemiddelde afstand in meters is voor leerlingen van ’t Oldhof en 
de Jan Ligthart school. In de laatste kolom staat wat de gemiddelde afstand in meters naar de 
fusieschool op ’t Wooldrik 1 wordt. Dit is voor leerlingen (gemiddeld) een relatief vergelijkbare afstand. 

 
  

 
2 CBS (2017) 
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Tabel 3: Gemiddelde afstand tot huidig schoollocatie en ’t Wooldrik 1 

Leerlingen van Afstand tot huidige schoollocatie  Afstand tot ‘t Wooldrik 
Jan Ligthart  550 meter 790 meter 
‘t Oldhof 440 meter 560 meter 

Bron: Locatieonderzoek t.b.v. basisscholen ’t Oldhof en Jan Ligthart; Partners en Van Heun B.V (2018). 

3.2 Fusieschool op ’t Wooldrik 1 voorziet in een vervangingsbehoefte  

Nu het ruimtelijke verzorgingsgebied voor ’t Wooldrik 1 is vastgesteld op de kern Borne, beschrijven we in 
dit hoofdstuk de behoefte in het ruimtelijke verzorgingsgebied aan het voorgenomen plan. Daartoe stellen 
we vast wat de vraag naar leerplekken en onderwijsruimte de komende tien jaar in het ruimtelijke 
verzorgingsgebied zal bedragen, en zoomen we in op de verwachtingen voor ’t Oldhof en de Jan Ligthart. 
Vervolgens stellen we vast of het plan voorziet in een behoefte voor de komende tien jaar. Daaruit blijkt dat 
het plan binnen het ruimtelijke verzorgingsgebied kan voorzien in een vervangingsvraag (3.2) en een 
additionele behoefte aan basisonderwijs (3.3) de komende tien jaar. 
 
Komende tien jaar een additionele behoefte aan circa 150 leerplekken in Borne (kern) 
In opdracht van de gemeente Borne is door Pronexus een leerlingenprognose voor het basisonderwijs in 
de gemeente uitgevoerd (in 2018). In die prognose zijn de negen basisscholen in de kern Borne 
meegenomen. Voor de kern Borne wordt tussen 2020 en 2030 een toename van circa 150 bassischool 
leerlingen verwacht. Voor de acht jaar daarna wordt een lichte toename van ongeveer 5 leerlingen 
verwacht (prognose gaat tot 2039). Over een periode van achttien jaar neemt de behoefte aan leerplekken 
voor het basisonderwijs in de kern Borne dus met zo’n 155 leerlingen toe volgens de prognose.3 Zie tabel 4. 
 
Tabel 4: Leerlingenprognoses bassischolen kern Borne (totaal) 2020 tot 2039 

 
Stand 2020 Stand 2030 Stand 2038 Vraag 2020 tot 2030  Vraag 2030 tot 2039 

Kern Borne 1.940 2.090 2.100 + 150 + 5 

Bron: 2018, Pronexus, Gemeente Borne: bewerking Stec Groep, 2020. Afgerond op tientallen. 

Volgens prognoses loopt het aantal leerlingen op ’t Oldhof en de Jan Ligthart lichtelijk terug 
Ingezoomd op ’t Oldhof en Jan Ligthart, wordt tot 2030 een afname van circa 35 leerlingen verwacht. In de 
tien jaar daarna blijft het aantal leerlingen naar verwachting min of meer gelijk. Over een periode van 
twintig jaar neemt het aantal leerlingen dus met zo’n 35 leerlingen af volgens de prognose. Zie tabel 5. 
 
Tabel 5: Leerlingenprognoses bassischolen ’t Oldhof en Jan Lighthart voor 2020 tot 2039 

 
Stand 2020 Stand 2030 Stand 2038 Vraag 2020 tot 2030  Vraag 2030 tot 2039 

’t Oldhof 115 100 100 -15 0 
Jan Lighthart 145 135 135 -10 0 
Totaal 260 235 235 -25 0 

Bron: 2018, Pronexus, Gemeente Borne: bewerking Stec Groep, 2020. Afgerond op vijftallen. 

Feitelijke situatie: aantal leerlingen circa 25 hoger dan verwacht in de prognose 
Op basis van actuele cijfers zien we echter dat het aantal leerlingen op ’t Oldhof en de Jan Ligthart eind 
2019 hoger ligt dan het aantal leerlingen dat Pronexus in de prognose uit 2018 verwachtte voor 2020. Sinds 
2018 is het aantal leerlingen stabiel gebleven. Pronexus verwachtte dat er 260 leerlingen op deze scholen 
zouden zitten, maar dit zijn er in werkelijkheid 286 (1 oktober 2019). Dit wijst op een stabieler verloop van 
het aantal leerlingen dan verwacht, en mogelijk een kleinere afname voor de komende tien jaar. 

  

 
3 Basisschol St. Stephanus in Zenderen en de Sint Aegidius-school in Hertme zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat deze zich 
buiten de kern Borne bevinden (het ruimtelijk verzorgingsgebied van dit plan). 
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Ruimtebeslag nieuwe fusieschool wordt 230 vierkante meter kleiner dan de bestaande schoollocaties 
Het beoogde plan voor ’t Wooldrik 1 voorziet in de ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw in de kern 
Borne. Deze nieuwe locatie betreft geen extra toevoeging van leerplekken, maar dient ter vervanging van 
twee bestaande schoollocaties die gefuseerd zijn. Het gaat om basisscholen ’t Oldhof en de Jan Ligthart 
(samen instroompunt Reuvekamp). Deze bestaande locaties zijn verouderd en vanuit de fusie is het 
wenselijk om samen in één schoolgebouw gevestigd te zijn. Het plan voor de nieuwe schoollocatie op ‘t 
Wooldrik 1 voorziet daarmee in een vervangingsvraag binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied.  
 
Huidige situatie: 1.940 m² aan schoolfunctie en maximaal 306 leerplekken mogelijk  
Op dit moment bedraagt de omvang van de schoolfunctie op ’t Oldhof en de Jan Ligthart 1.940 m². 
Volgens de norm voor basisscholen van het VNG betekent dit dat er maximaal 306 leerplekken mogelijk 
zijn.4 Op basis van actuele leerlingencijfers weten we dat er sprake is van onderbezetting van twintig 
leerplekken: er zitten 286 leerlingen op deze twee basisscholen (1 oktober 2019).  
 
Toekomstige situatie: 1.710 m² aan schoolfunctie en maximaal 300 leerplekken mogelijk  
Voor het nieuwe schoolgebouw op ’t Wooldrik 1 wordt een oppervlakte van 1.710 m² voor schoolfuncties 
mogelijk gemaakt. Volgens de norm voor basisscholen van het VNG betekent dit dat er maximaal 300 
leerplekken mogelijk zijn. Er worden zes leerplekken en 230 m² aan schoolfuncties onttrokken. Zie tabel 6. 
 
Tabel 6: Oppervlaktes schoolfunctie in huidige en toekomstige situatie 

Oppervlakte  Jan Ligthart ‘t Oldhof ’t Wooldrik 1 Totaal 
Huidige situatie 1.015 m² 925 m² 0 m² 1.940 m² 
Toekomstige situatie 0 m² 0 m² 1.710 m² 1.710 m² 
Verschil in vierkante meters - 1.015 m² - 925 m² + 1.710 m² - 230 m² 

Bron: Oppervlaktegegevens ontvangen via SBM groep, 1 juli 2019. Afgerond op vijftallen.  

Op dit moment zitten er 286 leerlingen op ’t Oldhof en de Jan Ligthart. Het nieuwe schoolgebouw dient in 
ieder geval over voldoende capaciteit te beschikken om deze leerlingen van een leerplek te voorzien. 
Omdat er in de toekomst sprake zal zijn van één schoolgebouw kan het aantal vierkante meters met 230 
gereduceerd worden. Ook het aantal leerplekken daalt met zes, onder andere vanwege het beeld dat de 
prognose laat zien. De Pronexus prognose geeft aan dat op de (middel)lange termijn het aantal leerlingen 
lichtelijk gaat dalen. Daarentegen kan nieuwbouw ook enkele extra leerlingen aantrekken, dit blijkt onder 
andere uit het huidige leerlingenaantal ten opzichte van de verwachtingen (24 leerlingen extra). De 
gemeente maakt daarom maximaal 300 leerplekken mogelijk, zo is er voldoende capaciteit voor de huidige 
leerlingen van de bestaande basisscholen en wordt flexibiliteit geboden naar de toekomst.  
 

BESTAANDE SCHOOLLOCATIES WORDEN OPGENOMEN IN PROGRAMMA VRIJKOMENDE SCHOLEN 

De huidige locatie van ’t Oldhof is te klein voor de nieuwe fusieschool. De Jan Ligthartschool ligt 
ongunstig ten opzichte van het herkomstgebied van de leerlingen (van ’t Oldhof) en ligt dicht langs de 
doorgaande weg die onderdeel uitmaakt van de hoofdstructuur van Borne. Onder andere om deze 
redenen is de keuze voor ’t Wooldrik gemaakt als locatie voor de nieuwe fusieschool. Om ongewenste 
(leegstands) effecten op achterblijvende schoollocaties van ’t Oldhof en de Jan Ligthart te voorkomen, 
worden deze meegenomen in het programma ‘Vrijkomende schoolgebouwen’ van de gemeente Borne.  
 
Dit programma dient voor scholen waarvoor herbestemmingsmogelijkheden moeten worden verkend en 
uitgewerkt. Doelstelling hiervan is om voor de vrijkomende schoollocaties een meerwaarde te realiseren 
op gebied van vitaliteit, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De insteek hiervan is om een 
maatschappelijk verantwoorde afweging te maken, waarbij de buurt betrokken wordt en gestimuleerd om 
samen aan de slag te gaan. Het eindproduct is een uitvoeringsplan met één of meer maatregelen die de 
basis moet(en) vormen voor de herbestemming of herontwikkeling van de schoollocatie.  

 
4 Norm van de VNG voor berekening ruimtevraag per basisschool betreft: 200 m² + aantal leerlingen x 5,03 m². 
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Eind 2015 is als eerste gestart met het herbestemmingstraject voor De Zonnebloem. De meest passende 
herbestemming is ontstaan door participatie vanuit de buurt en samenwerking met ontwikkelende en 
investerende partijen. Uiteindelijk is gekozen voor een plan voor zeven grondgebonden seniorenwoningen. 

 

3.3 Vraag naar basisonderwijsplekken in kern Borne neemt komende 10 jaar toe 

In de vorige paragraaf hebben we aangetoond dat de fusieschool op ’t Wooldrik 1 voorziet in een 
vervangingsvraag vanuit ’t Oldhof en de Jan Ligthart. Voor de volledigheid brengen we ook de additionele 
behoefte aan leerplekken en oppervlakte voor de basisschoolfunctie in het ruimtelijk verzorgingsgebied (de 
kern Borne) in beeld.  
 
Tot 2030 additionele behoefte aan circa 160 leerplekken in kern Borne (daarna stabilisatie) 
De prognose van Pronexus laat voor de kern Borne een stijging van leerlingenaantallen zien. De komende 
tien jaar is er een additionele behoefte aan 160 extra leerplekken, daarna treed stabilisatie op. Tabel 7 laat 
zien hoe de verwachte additionele behoefte aan leerplekken er per basisschoollocatie uit ziet. Wat opvalt is 
dat het grootste deel van de additionele behoefte landt bij basisscholen in de Bornsche Maten (oostkant 
van Borne). De andere scholen laten een lichte daling zien van het aantal leerlingen. Deze daling varieert 
per school tussen circa 5 tot 15 leerlingen voor de komende tien jaar. Daarna treed voor alle basisscholen 
stabilisatie op.  
 
Tabel 7: Leerlingenprognoses bassischolen kern Borne (per locatie) 2020 tot 2039  

Stand 2020 Stand 2030 Stand 2038 Vraag 2020 tot 2030  Vraag 2030 tot 2039 
Basisschool 't Iemnschelf 275 260 260 -15 0 
Jan Ligthartschool 145 135 135 -10 0 
Basisschool t Oldhof 115 100 100 -15 0 
Beekpark 170 200 200 30 0 
Sprankel 100 95 95 -5 0 
RK Basisschool Flora 210 195 195 -15 0 
Het Prisma 160 145 150 -15 5 
RK Basisschool de Wheele 270 300 300 30 0 
De Veste 490 665 665 175 0 
Totaal Borne  1.940 2.090 2.095 160 5 

Bron: 2018, Pronexus, Gemeente Borne: bewerking Stec Groep, 2020. Afgerond op vijftallen. 

Ruimtevraag in kern Borne neemt tot 2030 toe met circa 745 m², en tot 2039 met zo’n 30 m²  
In de leerlingenprognose van Pronexus is tevens een raming gemaakt van de huidige en toekomstige 
ruimtevraag voor basisonderwijs in de kern Borne. Deze is gebaseerd op het aantal leerlingen en de criteria 
van het VNG voor de bepaling van de ruimtevraag voor basisonderwijs. In Borne is sprake van een 
additionele behoefte aan circa 745 m² basisschool tot 2030 en een toename van nog circa 30 m² tot 2039.  
 
De stijgende ruimtevraag in komende tien jaar komt zo bezien hoofdzakelijk voor rekening van basisschool 
de Veste en (in mindere mate) voor Beekpark en de Wheele. Voor ’t Oldhof en Jan Ligthart wordt tot 2030 
een afname van de ruimtevraag van respectievelijk 85 m² en 50 m² verwacht. Hier wordt door de gemeente 
Borne op ingespeeld door circa 230 m² te onttrekken in het nieuwe schoolgebouw op ’t Wooldrik 1.  
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Tabel 8: Verwachte ontwikkeling ruimtevraag (in vierkante meters) basisscholen kern Borne5  
Stand 2020 Stand 2030 Stand 2038 Vraag 2020 tot 2030  Vraag 2030 tot 2039 

Basisschool 't Iemnschelf 1.600 1.505 1.525 -95 20 
Jan Ligthartschool 930 880 880 -50 0 
Basisschool t Oldhof 790 705 705 -85 0 
Beekpark 1.045 1.195 1.200 150 5 
Sprankel 710 680 675 -30 -5 
RK Basisschool Flora 1.275 1.190 1.185 -85 -5 
Het Prisma 1.000 940 950 -60 10 
RK Basisschool de Wheele 1.570 1.705 1.700 135 -5 
De Veste 2.670 3.535 3.545 865 10 
Totaal Borne  11.585 12.330 12.360 745 30 

Bron: 2018, Pronexus, Gemeente Borne: bewerking Stec Groep, 2020. Afgerond op vijftallen. 

Fusieschool op ’t Wooldrik 1 leidt naar verwachting niet tot negatieve ruimtelijke effecten elders 
Op basis van de prognoses zien we in het ruimtelijk verzorgingsgebied (kern Borne) een additionele 
behoefte aan leerplekken en ruimtevraag in vierkante meters voor de komende tien jaar. Na 2030 treed 
stabilisatie op, maar de behoefte zal nog niet afnemen. Vanwege deze positieve behoefte en de beperkte 
daling van het aantal leerlingen dat per schoollocatie verwacht wordt, verwachten we dat de ontwikkeling 
van de fusieschool geen negatieve ruimtelijke effecten zal hebben op de andere schoollocaties in Borne. Er 
worden namelijk geen nieuwe leerplekken toegevoegd (want het betreft een fusie van bestaande scholen) 
en zelfs als de nieuwbouw enkele leerlingen van andere scholen zal aantrekken, dan daalt het aantal 
leerplekken per school minimaal tot 2030.6  
 
3.4 Fusieschool op ’t Wooldrik 1 voorziet bovendien in een kwalitatieve behoefte en sluit 

aan op gemeentelijk beleid  

Naast een kwantitatieve behoefte voorziet de fusieschool op ’t Wooldrik 1 eveneens in een kwalitatieve 
behoefte. We omschrijven hierna in hoeverre de ontwikkeling in een kwalitatieve behoefte voorziet.  
 
Huidige locaties schieten kwalitatief te kort en zijn te krap voor aantal leerlingen en ruimtevraag 
De huidige locaties van ’t Oldhof en de Jan Ligthart maken gezamenlijk deel uit van één instroompunt 
(Reuvekamp). Ondanks dat er sprake is van één instroompunt, zijn de leerlingen verdeeld over twee 
locaties. Zowel onderwijs technisch als organisatorisch is het niet wenselijk om onderwijs op twee 
verschillende locaties aan te blijven bieden. Clustering van het onderwijsaanbod van ’t Oldhof en de Jan 
Ligthart op één locatie is daarom gewenst. Beide schoolgebouwen zijn verouderd en kunnen niet voorzien 
in de moderne eisen die gesteld worden aan een schoolgebouw. Aan beide scholen zijn de afgelopen jaren 
slechts beperkte investeringen gedaan met het oog op de in het streefbeeld geplande gezamenlijke 
nieuwbouw.7 De twee bestaande locaties zijn momenteel bovendien te klein om het aantal leerlingen (en 
de daaraan gekoppelde ruimtevraag) in één locatie onder te kunnen brengen. Er is daarom behoefte aan 
een nieuw schoolgebouw.  
 
De locatie op ‘t Wooldrik 1 leent zich goed voor dit nieuwe schoolgebouw. Ten eerste bevindt deze locatie 
zich tussen de bestaande locaties, waardoor de afstand tot de school voor leerlingen van de huidige 
locaties acceptabel blijft. Daarnaast zijn er diverse koppelkansen te realiseren met de al aanwezige 
sportfaciliteiten. Leerlingen kunnen gebruik maken van de sporthallen voor gymlessen en het zwembad 
voor zwemlessen. Ook andere sportverenigingen kunnen hun velden en materiaal beschikbaar stellen. 
 

  

 
5 Basisschol St. Stephanus in Zenderen en de Sint Aegidius-school in Hertme zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat deze zich 
buiten de kern Borne bevinden. 
6 De andere scholen bevinden zich hoofdzakelijk aan de oostkant van Borne, waar nu weinig leerlingen vandaan komen. Zie ook het 
locatieprofiel in paragraaf 2.1. 
7 Bron: Integraal Huisvesting Plan gemeente Borne (2017-2034). 
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Gezamenlijk schoolgebouw voor ’t Oldhof en de Jan Ligthart sluit aan bij gemeentelijke visie 
Het clusteren van de onderwijsvoorzieningen op het ’t Wooldrik 1 sluit daarnaast goed aan bij de visie op 
onderwijs van de gemeente Borne. De gemeente en schoolbesturen achten het vanuit onderwijs technisch 
oogpunt niet wenselijk om leerlingen versnipperd in Borne van onderwijs te voorzien. Ze werken daarom 
toe naar vijf geclusterde instroompunten in de kern Borne (en twee in de kerkdorpen). Dit blijkt onder 
andere uit het Integraal Huisvesting Plan van de gemeente (voor de periode 2017 tot 2034). ’t Oldhof en de 
Jan Ligthart maken al onderdeel uit van een gezamenlijk instroompunt (Reuvekamp) en de volgende stap 
is daarom om te komen tot een gezamenlijk schoolgebouw.  
 

CONCLUSIE: DE FUSIESCHOOL OP ‘T WOOLDRIK 1 VOORZIET IN BEHOEFTE 

We concluderen op basis van onze analyse dat het plan voor de fusieschool op ‘t Wooldrik 1 binnen het 
ruimtelijk verzorgingsgebied in zowel een kwantitatieve als kwalitatieve behoefte voorziet. 
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4 Behoefte onder-
steunende functies 

4.1 Kinderopvang past ter ondersteuning bij basisschoolfunctie, betreft deels ook 
vervangingsvraag van bestaande kinderopvang 

Uit het meest recente ontwerp voor ’t Wooldrik 1 blijkt dat de kinderopvang relatief kleinschalig zal worden 
en hoofdzakelijk ondersteunend is aan de basisschool. De beoogde kinderopvang op ’t Wooldrik 1 zal 
bestaan uit een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Er zal maar één groepsruimte voor de 
kinderopvang gerealiseerd worden, hiermee is het aantal kinderen dat tijdens schooluren opgevangen kan 
worden zeer beperkt (het kinderdagverblijf8). In totaal is er voor de kinderopvang 400 m² bvo nodig (voor 
de groepsruimte en ondersteunende ruimten). De buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen zal 
hoofdzakelijk plaatsvinden in de klaslokalen, maar is alleen buiten lestijden mogelijk en nodig.9 Doorgaans 
wordt dergelijke buitenschoolse opvang gebruikt door leerlingen van de betreffende schollocatie.  
 
Op de huidige locatie van Jan Ligthart is al een buitenschoolse opvang aanwezig. Deze BSO wordt 
voornamelijk gebruikt door kinderen die ook leerlingen zijn van deze basisschool. Wanneer Jan Ligthart 
verplaatst naar ’t Wooldrik, zal deze buitenschoolse opvang sluiten. Kinderen die nu gebruik maken van 
deze opvang zullen elders terecht moeten kunnen. Een logische keuze zou zijn om deze kinderen op de 
nieuwe locatie van de basisschool op te vangen. De kinderopvang op ’t Wooldrik kan daardoor voorzien in 
een vervangingsvraag vanuit de huidige opvang, en als ondersteunende functie voor de bassischool. 
 
Op basis van de behoefteanalyse verwachten we dat de kinderopvang voorziet in een behoefte (zie 4.3). 
Door de kleinschaligheid en de ondersteunende vorm zal de kinderopvang, net als de school, voornamelijk 
‘wijk’-verzorgend zijn. Mogelijke ruimtelijke effecten zullen naar verwachting dan ook beperkt zijn.  
 
4.2 Sportvoorzieningen betreffen deels vervangingsvraag, dienen ter ondersteuning van 

bestaande sportverenigingen en passen bij huidig gebruik van ‘t Wooldrik 

De beoogde ontwikkeling op ’t Wooldrik 1 wordt uitgevoerd in twee delen, waarbij het eerste projectdeel 
bestaat uit het renoveren van sporthal 2 en het zwembad. Deze gebouwen worden opgeknapt en zullen op 
hun huidige locatie blijven staan. Dit betreft een vervanging van de huidige sportfuncties, er worden geen 
extra vierkante meters toegevoegd (ruimtegebruik blijft circa 3.230 m²).  
 
In het tweede projectdeel worden sporthal 1 en het gymlokaal op ’t Wooldrik gesloopt (circa 3.745 m²), 
evenals gymlokaal de Esch (circa 455 m²). Ter vervanging van deze sporthal en twee gymzalen worden 
twee nieuwe sporthallen terug gebouwd (zie tekstkader). Daarnaast komt er ruimte voor kleedruimten, een 
dans- en vechtsportruimte en een multifunctionele ruimte. Hiermee wordt circa 3.940 m² aan 
sportvoorzieningen toegevoegd ten opzicht van de huidige situatie. Daarnaast wordt er een beachhal 
gerealiseerd waardoor er ook beachvolleybal gespeeld kan worden in de winter (momenteel is er alleen 
een veld buiten voor de zomer). Dit zorgt voor een uitbreiding van 730 m² beachvolleybalveld.  

  

 
8 Kinderdagverblijven dienen met name om kinderen op te vangen die nog niet naar school gaan, waarvan de ouders niet thuis zijn en 
die niet door familieleden of gastouders worden opgevangen. 
9 Buitenschoolse opvang kan plaatsvinden voor aanvang of na afloop van de school. Omdat de BSO doordeweeks slechts enkele uren 
open is, wordt de ruimte bij enkel gebruik inefficiënt gebruikt. Dit kan voorkomen worden door de ruimte multifunctioneel te benutten. 
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SPORTHAL BIEDT MEER MOGELIJKHEDEN EN BETERE TOEKOMSTPOTENTIE DAN TWEE GYMZALEN 

Een belangrijk verschil tussen gymzalen en sporthallen is de oppervlakte van de sportvloer. Gymzalen 
hebben vanwege hun kleine sportvloer een beperkte bezetting in de avonduren en nauwelijks gebruik op 
zaterdag en zondag. Dit komt omdat niet alle sporten voldoende ruimte hebben in een gymzaal. 
Sporthallen zijn daardoor beter exploitabel te krijgen in de avonduren en weekenden. Een goede 
overdagbezetting is in sporthallen ook te realiseren middels bewegingsonderwijs. Eén sporthal ter 
vervanging van twee gymzalen is daarmee flexibeler in gebruik, ook naar de toekomst toe. 

 
Door een clustering van sportvoorzieningen ontstaan meer mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. 
De was- en kleedruimten kunnen worden gebruikt door de gebruikers van meerdere sportvoorzieningen. 
Ook zijn er door clustering meer potentiële gebruikers voor ondersteunende voorzieningen, zoals horeca. 
Daarnaast kunnen er grootschalige sportevenementen plaatsvinden, welke niet in losse sporthallen 
kunnen. Dit heeft een toegevoegde waarde voor de integrale sportbeleving. ’t Wooldrik is een logische 
keuze om deze clustering te realiseren, omdat hier al veel sportvoorzieningen gevestigd zijn. Ook zijn de 
huidige accommodaties (sporthallen en zwembad) toe aan renovatie. Hierdoor kan het plangebied 
heringericht worden op een efficiënte manier.  
 
4.3 Door kleinschaligheid en ondersteunende vorm zijn overige functies ondergeschikt 

aan totaalontwikkeling en huidig gebruik van ‘t Wooldrik 

Hieronder bespreken we kort de verwachte behoefte aan de ondersteunende functies zoals opgenomen in 
het bestemmingsplan. 
 

Functie Marktbehoefte Behoefte vanuit beleid 
Kinderopvang Voor de functie van kinderopvang wordt circa 400m² toegevoegd in 

het multifunctionele schoolgebouw. Hierin wordt een groepsruimte 
met ondersteunde ruimtes voor het kinderdagverblijf gevestigd. Voor 
de buitenschoolse opvang worden geen extra ruimtes toegevoegd. De 
buitenschoolse opvang vindt plaats in de klaslokalen voordat aanvang 
en na afloop van de lessen. De ontwikkeling is gezien de beperkte 
korrelgrootte en beperkte aandeel binnen de totale omvang naar 
verwachting ondergeschikt aan de schoolfunctie. Voor de volledigheid 
brengen we nog de haalbaarheid van de functie binnen de huidige 
marktregio in beeld.  
 
De buitenschoolse opvang op ’t Wooldrik 1 is bedoeld om leerlingen 
van de nieuwe fusieschool voor en na lestijden op te vangen. 
Momenteel beschikt de Jan Ligthart ook over een buitenschoolse 
opvang voor dit doeleinde. Deze sluit wanneer de Jan Ligthart 
verplaatst naar het nieuwe schoolgebouw op ’t Wooldrik 1, omdat 
deze opvang ook gebruik maakte van de leslokalen van de 
basisschool. De buitenschoolse opvang dient dus een 
vervangingsvraag, omdat deze dezelfde leerlingen op zal vangen. 
 
Daarnaast is de markt voor kinderopvang een groeimarkt. Het aantal 
kinderen (0 tot 12 jaar) dat naar kinderopvang gaat vertoonde landelijk 
sinds 2014 een flinke groei. In 2014 ging 31% van de kinderen naar een 
formele opvang, in 2018 was dit gestegen naar 40% (CBS).Naast een 
groei van het aandeel kinderen dat naar een kinderopvang gaat, groeit 
ook het aantaal kinderen in Borne de komende jaren. Dit blijkt zowel 
uit de Pronexus (leerlingen) als Primos 2019 prognose (huishoudens). 
Het aantal thuiswonende kinderen tussen de 0 en 14 jaar stijgt tussen 
2020 en 2030 met circa 410. De behoefte aan buitenschoolse opvang 
en dagopvang (voor kinderen die niet naar school gaan) zal daardoor 
ook stijgen. 
 
 

Ook vanuit beleid van de gemeente 
Borne is het wenselijk om 
kinderopvang te realiseren nabij 
basisscholen. Dit blijkt uit de 
kadernotitie Streefbeeld 
Onderwijshuisvesting basisscholen 
in Borne 2011 – 2025. 
 
Beoogd doel: Gecombineerde 
opvang en onderwijs instroompunten 
op centrale, verkeersveilige punten 
in Borne en de kerkdorpen. 
Beoogd eindresultaat: Komen tot 
minimaal 5 tot 7 tal centrale punten 
in deze gemeente waar opvang en 
onderwijs gecombineerd wordt 
aangeboden. 
 
De fusieschool op ’t Wooldrik 1 
voorziet in behalen van dit doel, 
wanneer opvang en onderwijs 
samen aangeboden kunnen worden. 
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Sportvoorziening Zoals benoemd wordt er circa 5.100 m² aan sportvoorzieningen 
toegevoegd. Enerzijds is er sprake van een vervangingsvraag: twee 
gymzalen en een sporthal worden vervangen door twee sporthallen. 
Daarnaast worden een multifunctionele ruimte, een dans- en 
vechtsportruimte en een beachhal toegevoegd. 
 
De behoefte aan deze ontwikkeling blijkt uit het behoefteonderzoek 
naar binnensportaccommodaties in de gemeente Borne (door Antea 
Group, 2017). Hieruit blijkt dat er jaarlijks een additionele behoefte is 
aan 1.400 gebruiksuren. Deze behoefte komt vanuit bestaande 
verenigingen, die al gevestigd zijn in Borne. Om invulling te kunnen 
geven aan deze behoefte worden de bestaande sportvoorzieningen 
tijdens de herontwikkeling uitgebreid.  
 
We merken op dat de herontwikkeling op ’t Wooldrik grotendeels 
vervanging en uitbreiding is van al aanwezige sportvoorzieningen en 
verenigingen. Bijna alle sportactiviteiten vinden al plaats op dit 
sportcomplex en er is geen sprake van oprichting van nieuwe 
verenigingen. Hierdoor verwachten we geen leegstandseffecten 
elders in Borne. Ook zijn er op ’t Wooldrik al beachvolleybalvelden 
aanwezig. Hiervan vindt uitbreiding plaats, in de vorm van een 
beachhal, die in de wintermaanden gebruikt kant worden. Echter, voor 
Borne is de dichtstbijzijnde beachhal op dit moment in Nijmegen (circa 
anderhalf uur rijden). Door deze afstand verwachten we geen 
leegstandseffecten. 
 

Uit de ‘Visie op Sport & Bewegen’ 
(mei 2017) van de gemeente Borne 
blijkt dat de gemeente de combinatie 
van sport en onderwijs belangrijk 
vindt: ‘Het is en blijft van belang om 
verbindingen te leggen tussen het 
onderwijs, aanbieders van sport, 
kinderopvang, welzijnsinstellingen en 
wijkorganisaties om te komen tot een 
breed aanbod van sport, 
sociale leefstijl en zorg.’ 
 
Ook wil de gemeente de vitaliteit van 
de sportverenigingen ondersteunen, 
door samenwerking met onderwijs 
en andere welzijnsinstellingen. Een 
geclusterde onderwijs- en 
sportvoorziening op ’t Wooldrik 
draagt hier aan bij.  
 
 
 
 

Conclusie De ontwikkeling van ’t Wooldrik 1 is een totaalontwikkeling van 
basisonderwijs, kinderopvang en sportvoorzieningen. Dit is een voor 
de hand liggende mix aan functies op deze locatie. De sportfuncties 
sluiten goed aan bij de additionele behoefte vanuit de bestaande 
sportverenigingen en –faciliteiten die al op ’t Wooldrik gevestigd zijn. 
Daarnaast kunnen de sportvoorzieningen profiteren van de nabijheid 
van basisschoolleerlingen, die hier eenvoudig gebruik van kunnen 
maken.  Bijkomend voordeel is dat kinderen maar één keer per dag 
weggebracht en opgehaald hoeven te worden, omdat zij hun opvang, 
school en sportactiviteiten op dezelfde plek kunnen gebruiken. 
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