Einde voortgezet onderwijs door sloop ULO
School maakt plaats voor woningbouw
Het is 50 jaar geleden dat het nieuwe schoolgebouw van de ULO aan de Holevoetlaan in gebruik
werd genomen. Daarvóór was de ULO gehuisvest in een noodgebouw aan de Prinses Marijkelaan.
Van een jubileum is het niet gekomen, want het gebouw is in 2004 al weer gesloopt.

De Chr. ULO gaat op 5 september 1961 van start met vijfentachtig leerlingen. De school heeft een
regio functie. Ook uit Woudenberg en Renswoude komen leerlingen naar het voortgezet onderwijs in
Scherpenzeel. Directeur van de school is de heer Algra, de heren Mes en De Heer zijn als docent aan
de ULO verbonden. Er is nog geen eigen schoolgebouw, zodat de lessen in het verenigingsgebouw
van de gereformeerde kerk plaatsvinden. Maar al snel verhuist de ULO naar een houten noodgebouw
dat naast de Glashorstschool staat. Dat is gelukkig een tijdelijke oplossing. De gemeente
Scherpenzeel koopt een deel van het terrein van de naastgelegen landbouwschool, die de grond zelf
niet nodig heeft, omdat de belangstelling voor het landbouwonderwijs terugloopt. Op dezelfde grond
was voorheen een proeftuin om de tuinbouw te stimuleren en gewassen te ‘beproeven’. Na zes jaar,
in mei 1967, is het nieuwe schoolgebouw aan de Holevoetlaan klaar. Het aantal leerlingen bedraagt
inmiddels 175, terwijl er acht docenten zijn. Er zijn acht ‘gewone’ lokalen, vijf boven en drie beneden,
en twee ruimtes voor practica. Een noviteit zijn de geluiddempende plafonds die het galmen van
geluid voorkomen. Helaas is er onvoldoende budget voor het realiseren van een gymzaal. In een
aparte vleugel zijn toiletten, een kamertje voor de schoolarts, het kantoor van het hoofd der school
en een keukentje. Voor gezamenlijke activiteiten is er een fraaie gemeenschapsruimte met podium.
Directeur Algra betrekt de nieuwe woning aan de Stationsweg die bij de school hoort. Vanuit zijn tuin

is er via een poort direct toegang tot het terrein van de ULO Bij het schoolgebouw is een
fietsenstalling met een capaciteit van 250 fietsen. In verschillende bijgebouwtjes is ruimte voor
opslag van o.a. tuingereedschap. Al voor de zomervakantie van 1967 neemt de ULO het gebouw in
gebruik. Er is haast bij, want het noodgebouw moet voor het nieuwe schooljaar naar plan Zuid zijn
verplaatst om daar leerlingen van een tweede christelijke lagere school te huisvesten die daar start
met vier lokalen en zal uitgroeien tot de Bruinhorstschool. Al na enkele jaren is de nieuwe ULO te
klein. De landbouwschool is in 1968 gesloten. In 1972 koopt het bestuur dat schoolgebouw, zodat er
extra ruimte komt voor het huisvesten van leerlingen. De groei stagneert echter eind jaren zeventig,
maar als de L.H.N.O. school in Woudenberg in 1984 sluit breken betere tijden aan. Inmiddels is de
naam ULO veranderd in mavo. Midden jaren tachtig telt de mavo in Scherpenzeel ongeveer 280
leerlingen. Als gevolg van de komst van de vakken techniek en informatiekunde breidt de school uit
met een techniek- en een computerlokaal. Toch loopt het leerlingenaantal langzamerhand terug. Dat
is mede te wijten aan de komst van reformatorisch voortgezet onderwijs in de regio. Het blijkt
uiteindelijk niet meer mogelijk als zelfstandige mavo verder te gaan. Het bestuur moet van
overheidswege de school voor 1 september 1994 sluiten of een fusie aangaan met een andere
onderwijsinstelling. Gekozen wordt voor een samengaan met het Groen van Prinsterer College in
Barneveld per 1 september 1994. Hierdoor kan de Barneveldse school een mavo-opleiding aanbieden
en die had ze tot die tijd nog niet. Het personeel van Mavo De Proeftuin is bovendien verzekerd van
een baan. De mavo in Scherpenzeel gaat verder als een dependance van het Groen van Prinsterer
College. Door uitbreiding van het aantal leerwegen is het voortbestaan van een dependance in
Scherpenzeel op den duur echter niet haalbaar en daalt het aantal leerlingen in Scherpenzeel tot
onder het vereiste minimum voor een dependance. Met als gevolg dat de mavo in Scherpenzeel in de
kerstvakantie van 1996 definitief dicht gaat. De leerlingen worden met ingang van januari 1997 per
bus vervoerd naar Barneveld. Het betekent het einde van het voortgezet onderwijs in Scherpenzeel.
De Christelijk Gereformeerde Kerk maakt geruime tijd gebruik van het gebouw, maar verhuist later
naar De Breehoek. Ook de Wittebergschool heeft de voormalige mavo nog gebruikt als tijdelijke
huisvesting. Jongeren zien zodra het pand leegstaat hun kans schoon en leggen een illegale
skatebaan aan op de gladde vloeren van het gebouw. De gemeente heeft echter andere plannen. Op
de plaats van het schoolgebouw en het terrein eromheen wil men woningen bouwen. Het
schoolgebouw valt eind september 2004 ten prooi aan de slopershamer en niet lang daarna start de
bouw van woningen aan de Holevoetlaan en krijgt Scherpenzeel er een nieuwe straat bij: het
Westeinde. Die naam klink niet onbekend in de oren, want daarmee werd vroeger een deel van de
Stationsweg aangeduid.
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