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Het is mooi om te zien hoe schoolgebouwen nog steeds voor 
samenhang in buurt en dorp zorgen. Dat vraagt om initiatiefnemers 
met lef én betrokkenheid. We hopen dat de mooie voorbeelden uit 
deze schoolkrant u - net zoals ons - inspireren. 

Schoolgebouwen zijn belangrijke plekken van 
ontmoeting in een dorp of wijk. Ouders van kleine 

kinderen - of mensen die dat ooit waren - kunnen dat vast beamen. Twee of drie 
keer daags zie je dezelfde bekende gezichten op het schoolplein en wissel je even 
de laatste nieuwtjes uit. De kinderen haasten zich naar binnen als de bel gaat 
en de ouders, opa’s en oma’s gaan weer verder met hun dag. Maar wat als die 
schoolbel niet meer luidt? Bevolkingskrimp, maar ook onderwijshervormingen, 
zorgen ervoor dat niet ieder schoolgebouw zijn oude functie kan handhaven.  
Wat betekent dat dan voor de gebouwen die zo’n centrale plek in de 
gemeenschap innemen? Dat de slopershamer niet de enige uitkomst is laten 
de mensen en hun herbestemde schoolgebouwen in deze schoolkrant zien. De 
nieuwe eigenaars hebben invulling gegeven aan de schoolgebouwen. Vaak door 
een geheel nieuwe bestemming te ontwikkelen, maar, zoals u ook kunt lezen, 
soms door een zogenaamde nevenbestemming te bedenken. 

Wat school en kerk gemeen hebben

Samenhang en betrokkenheid

Scholen lenen zich voor veel verschillende doeleinden, vooral van het type waar 
mensen samenkomen. Dat hebben ze gemeen met kerkgebouwen. Ook kerken 
hebben te maken met een veranderende realiteit. Steeds minder mensen zijn 
lid van een kerk, maar het gebouw moet nog wel onderhouden worden. In de 
jaren 2019-2021 biedt het ministerie van OCW ondersteuning om een kerkenvisie 
op te stellen. Via de decentralisatie-uitkering worden aan gemeenten middelen 
beschikbaar gesteld, die gebruikt kunnen worden om in samenwerking met de 
verschillende betrokken partijen tot een integrale kerkenvisie te komen.

Voor 
woord
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Schoolgebouwen komen soms leeg te staan. 
Doordat er niet meer genoeg kinderen zijn 
om de school te kunnen laten voortbestaan, 
of vanwege een verhuizing naar een nieuwe 
locatie, bijvoorbeeld na een fusie. Vaak valt 
zo’n oud schoolgebouw dan ten prooi aan 

de sloophamer, maar soms is het wenselijk om in te zetten op herbestemming, 
omwille van de kwaliteit en de uitstraling van het gebouw en de betekenis voor 
de buurt of het dorp. 

Als er één type gebouw is dat geschikt is voor hergebruik, dan is het wel 
het schoolgebouw. Behalve functies die gerelateerd zijn aan de oude 
bestemming, zoals kinderopvang of specifieke opleidingscentra, is verbouw 
tot appartementen ook kansrijk; hal, trappenhuis, sanitair, kamers en gangen 
zijn er immers al. De wat grotere gebouwen voldoen ook prima als museum, 
atelier, buurtcentrum of evenementenlocatie. Kleinere dorpsschooltjes lenen 
zich uitstekend voor privébewoning, waarbij regelmatig jeugdsentiment een rol 
speelt; hoe bijzonder is het om te wonen in je eigen vroegere klaslokaal? 

In de regio Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Fryslân zijn een aantal voorbeelden te 
vinden van schoolgebouwen die een nieuwe invulling hebben gekregen. In deze 
Schoolkrant staan die gebouwen en de verhalen van hun bewoners en gebruikers 
centraal.

Dick Bloemhof
Directeur Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
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WONEN IN JE  
EIGEN 

OUDE SCHOOL

Meester Lokschool 

Ravenswoud  

Woning 

Gemeentelijk monument

In september 2016 kocht Samantha van der 
Sluis samen met haar partner Bart Beukers 

haar vroegere basisschool, de Meester Lokschool 
in Ravenswoud, om erin te gaan wonen. Een jaar 
eerder had de school door een tekort aan leerlingen 
noodgedwongen haar deuren moeten sluiten. 
Inmiddels heeft het schoolgebouw, dat bestond uit 
vier klaslokalen en een aantal kleinere ruimtes, een 
behoorlijke metamorfose ondergaan; drie lokalen 
zijn omgetoverd tot respectievelijk woonkamer, 
woonkeuken en slaapkamer/badkamer. De kantine en 
het kantoortje van de directeur zijn kinderkamertjes 
geworden en momenteel wordt de laatste hand gelegd 
aan de verbouwing van het vierde klaslokaal en het 
overblijflokaal, die samen als aanleunwoning gaan 
fungeren voor de grootouders van Samantha. 

I



5 / 22

“Helemaal niet, eigenlijk. 
Toen we het gebouw hadden 
bekeken waren we meteen zo 
enthousiast dat we onmiddellijk 
een bod hebben gedaan. Het 
stond destijds overigens al een jaar 
te koop; dat wisten we, maar we 
waren in de veronderstelling dat het 
veel te duur zou zijn. Toen dat tot onze 
verrassing heel erg bleek mee te vallen, 
hebben we direct toegehapt. Het werd 
nog even spannend, omdat er ineens nog 
een geïnteresseerd gezin was, maar ons bod 
en plan zijn uiteindelijk geaccepteerd. We 
hadden het geluk dat de eis van de gemeente 
dat het gebouw opnieuw een sociale functie 
moest krijgen, inmiddels versoepeld was en 
ze het idee van de kangoeroewoning heel leuk 
vonden.”

Hebben jullie lang getwijfeld over 
de aankoop?  
Het is nogal een project waar je instapt.

En dan? Hoe begin je?

“Toen we de sleutel kregen zijn 
we er meteen ingetrokken. We 
hebben al onze spullen in de school 
gezet en zijn gewoon ‘van binnenuit’ 
begonnen met de verbouwing. De eerste 
tijd was het een soort kamperen, maar toen 
we eenmaal een provisorische douche en keuken 
hadden gemaakt ging het prima; je kunt je vrij snel 
redden.

“Ja, we hebben tot nu toe alles 
zelf gedaan, op wat installatiewerk 
na; de zonnepanelen hebben we laten 
plaatsen, net als de pelletketel die de 
CV verwarmt. Dat we het zelf zouden gaan 
verbouwen was een groot deel van het plezier. 
We houden van klussen, we zijn handig, en een 
bijkomend voordeel is dat mijn vader timmerman is en 
af en toe kan helpen en advies geven als we er even niet 
uitkomen.”

Begrijp ik goed dat jullie de 
verbouwing helemaal zelf doen?

WONEN IN JE EIGEN OUDE SCHOOL



“Dat is inderdaad wel een van de grootste 
uitdagingen. De eerste winter hebben we gewoon 
op gas gestookt, dat was behoorlijk prijzig; zelfs 
als we alleen de ruimtes verwarmden waar we echt 
verbleven. Daarna hebben we vrij snel besloten een 
pelletketel te laten installeren. Het is nog steeds 
niet de meest ideale oplossing, maar het scheelt al 
een stuk. Intussen zijn we ook bezig om het pand 
te isoleren. Dit jaar nog zijn het dak en de vloer aan 
de beurt. Op den duur willen we ook nog het enkele 
glas vervangen voor dubbelglas, maar dat vereist nog 
enig uitzoekwerk, omdat het een monumentaal pand 
is. Qua elektriciteit zijn we trouwens voor een groot 
deel zelfvoorzienend, doordat we zonnepanelen op 
het dak hebben laten plaatsen.”

Wanneer denken jullie echt helemaal klaar te zijn?

“Geen idee. Nu de benedenverdieping bijna af is 
hebben we eigenlijk geen haast meer, er zit geen 
druk meer achter. Maar we kunnen voorlopig nog 
wel even door, hoor. We hebben bijvoorbeeld nog 

Jullie stoken dus op pellets? Dat wou ik 
net vragen, hoe je zo’n schoolgebouw met 
van die grote, hoge ruimtes een beetje 
betaalbaar en duurzaam kunt verwarmen. 

“Dat klopt, maar dat wilden we ook helemaal niet. 
Aan de binnenkant hebben we ook zoveel mogelijk 
elementen behouden; je moet wel het idee houden 
dat je in een school woont, dat is juist zo leuk. In 
de lange hal, die de lokalen scheidt van de overige 
ruimtes, liggen nog steeds de originele Winkelman-
tegels en hebben we de prachtige jassenhaakjes 
laten zitten. Die hal is mijn lievelingsplek van het huis. 
Ook heerlijk voor onze dochter, met haar loopfietsje. 
Op het schoolplein staat nog steeds het klimrek, 
de zandbak hebben we hergebruikt als moestuin. 
Achter de school zijn nog een fietsenhok en een 
overkapping waar het buitenspeelgoed werd gestald. 
Heel handig om onze troep kwijt te kunnen nu we 
nog aan het verbouwen zijn. Maar ook daar gaan we 
op den duur vast nog iets leuks mee doen.”

Het gebouw ligt in  een beschermd dorpsgezicht, 
dat betekent dat jullie aan de buitenkant niet 
zomaar iets mochten veranderen?

Heb je de afgelopen jaren wel eens 
gedacht: waar zijn we aan begonnen? 

“Nee, nooit. We hebben er altijd plezier in gehad, 
en nog steeds. Met name het eerste jaar hebben 
we heel veel gedaan; we waren elk weekend en 
vrij moment keihard bezig. Hoewel we ook af en 
toe doelbewust een break hebben genomen voor 
paar weken, dat zorgt ervoor dat het leuk blijft. 
Toen de keuken en de woonkamer eenmaal af 
waren, werd het allemaal wat relaxter. We hadden 
intussen een kindje gekregen – en inmiddels 
hebben we er twee – dan wil je ook wel even wat 
minder hard werken.”

een gigantische zolder, waar we nu plannen voor aan 
het verzinnen zijn. Een werkruimte, een logeerkamer, 
een speelplek voor de kinderen, het is allemaal 
mogelijk. Voorlopig hoeven we ons nog niet te 
vervelen.”
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Aan de Veenhoopsweg nummer 59 in Smilde, naast 
de Drentse Hoofdvaart, staat een statig pand uit 
1906. Het is het gezinshuis van Annita en Christiaan 
Appelo, waar zij al ruim tien jaar kinderen met 
diverse problematiek een gezinssituatie bieden in 
een veilige, betrouwbare omgeving. Sinds anderhalf 
jaar is ook het naastgelegen pand in hun eigendom; 
de voormalige christelijke lagere school, gebouwd 
omstreeks 1960 en een provinciaal monument.

“In ons gezinshuis wonen kinderen met een grote rugzak. Die 
kinderen worden ouder, ontgroeien het gezin en krijgen 
behoefte aan een vervolgplek. We waren dus op zoek naar 
een geschikte locatie om een aantal wooneenheden te maken 
voor alleenstaande jongeren die begeleiding nodig hebben. 
We kwamen in contact met de Wethouder van Jeugd en 
Gezin en die zei: ‘Waarom koop je de leegstaande school 
naast jullie niet?’

Dat klonk een stuk eenvoudiger dan het was. Voordat eindelijk 
de herbestemming rond was, de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit en Cultuurhistorie ons ontwerp had goedgekeurd, 
de omgevingsvergunningen waren verleend en er financiering 
was aangevraagd bij het Nationaal Restauratiefonds, waren 
we bijna twee jaar verder. Uiteindelijk tekenden we in 
december 2018 het voorlopig koopcontract en konden we 
beginnen met slopen. Ons plan was om de elf lokalen van de 
school allemaal te verbouwen tot appartementen, inmiddels 
zijn daar vijf van gerealiseerd. Ze zijn prachtig geworden en 
momenteel allemaal bewoond. Drie van de bewoners komen 
uit ons gezinshuis, twee zijn van buitenaf aangedragen. Ze 
worden begeleid tot zelfstandigheid, door onze zoon en 
schoondochter, die zelf in de verbouwde gymzaal wonen. De 
zes niet verbouwde klaslokalen gebruiken we voorlopig als 
ruimtes voor verschillende activiteiten.”

Christiaan Appelo: 

Beschermd 
wonen in een 

voormalige 
school

Christelijke lagere school 

Smilde 

Begeleid wonen 

Provinciaal monument
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DE STELLING- 
WERVEN

De Lindeboom  

Zandhuizen 

Groepswonen voor jong volwassenen 

Karakteristiek pand

Zorggroep de Stellingwerven 
biedt in de regio Zuidoost-

Friesland kleinschalige zorg aan 
jongeren en volwassenen met een 

licht verstandelijke beperking. Er wordt 
woonbegeleiding, ondersteuning en behandeling 

geboden vanuit drie locaties: De Lindeboom in 
Zandhuizen, De Lindenlaan in Wolvega en De Linden, 

ook in Wolvega. Het kantoor is gevestigd in het gebouw 
De Leilinde, in Noordwolde. Opmerkelijk is dat alle locaties 
voormalige schoolgebouwen zijn. Met name De Lindeboom 
en De Lindenlaan zijn prachtig herkenbaar als zodanig en 
gebouwen met bijzonder veel allure. De Linden was vroeger 
een tuinbouwschool (hoewel de meeste mensen het pand 
kennen van kledingzaak Passenheim die er lang heeft 
gezeten), De Leilinde zit in een lagere school uit de jaren 
’70; minder markant, maar vanbinnen wel mooi verbouwd. 

Zou dat nou toeval zijn, al deze schoolgebouwen? We 
spreken Joost Koning, coördinator project en innovatie en 
Herman Mailly, projectleider en vastgoedbeheerder bij de 
Stellingwerven. 
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Locatie Lindenlaan, Wolvega

“Het is zo
mooi, ik zou er 
zelf wel willen 

wonen.”

DE STELLINGWERVEN

Joost:“Ja, op zich is dat toeval, deze panden kwamen 
gewoon op ons pad, maar het ligt ergens wel voor 
de hand natuurlijk; schoolgebouwen zijn vanwege hun 
omvang heel geschikt om te verbouwen tot meerdere 
wooneenheden onder één dak, en dat is wat een project 
voor woonbegeleiding nodig heeft. 

Onze zorggroep is begonnen aan de keukentafel, als 
ambulante instelling. Maar al snel kwam er vraag naar 
wooninitiatieven. In 2012 is toen het pand in Zandhuizen 
aangekocht, wat we nu De Lindenboom noemen, een 
kleine school met drie leslokalen en een gymzaal, die we 
hebben verbouwd tot een achttal kamers en studio’s en een 
gemeenschappelijke ruimte.”

Herman: “Een mooi historisch gebouw uit 1917, geen 
monument, maar wel onderdeel van een beschermd 
dorpsgezicht. Het was inmiddels eigendom van een 
particulier, maar er rustte nog wel een maatschappelijke 
bestemming op. Het had een behoorlijke tijd leeggestaan, 
waardoor de prijs gunstig was. We hebben onze plannen 
ingediend bij de gemeente, om er acht appartementen 
en een extra verdieping in te maken. Toen na een jaar de 
omgevingsvergunning was verleend konden we beginnen met 
verbouwen.”

Joost:“De Lindeboom is een gecombineerd fase 0- en fase 
1-huis. Fase 0 bestaat uit kamertraining, bewoners hebben 
een eigen kamer en een gezellige gemeenschappelijke 
woonkamer. Ze hebben corveetaken, delen de douche, leren 

samenwonen en omgaan met sociale dynamiek. Aan de andere 
kant van het gebouw zijn een aantal fase 1-studio’s, waar 
mensen zelfstandig wonen maar nog kunnen terugvallen op 
begeleiding. Het is zo mooi, ik ben wel eens jaloers, ik zou er 
zelf wel willen wonen.”

Herman:“Een paar jaar later, in 2015, kochten we nog een oud 
schoolgebouw, aan de Lindenlaan in Wolvega. De voormalige 
Tuindorpschool, gebouwd in 1923, in de Amsterdamse 
Schoolstijl. Een heel karakteristiek gebouw, dat een tijd op 
de nominatie heeft gestaan om gesloopt te worden, maar 
nu een gemeentelijk monument is. We hebben het gekocht 
van een projectontwikkelaar die er woningen in wilde maken 

maar wiens plannen niet van de grond waren gekomen. Wij 
konden zijn plannen deels overnemen en hebben er zes 
appartementen gerealiseerd. Het btw-tarief in de bouw was 
destijds verlaagd als stimuleringsmaatregel, dat was gunstig 
voor ons: in de zorg kun je de btw niet verrekenen, dus 
dat het nu 6% was in plaats van 21% scheelde enorm in de 
verbouwingskosten.

Het zijn zulke prachtige appartementen geworden. Echt 
warme, gezellige huizen, waar onze cliënten graag wonen. 
Maar er komt ook veel bij kijken. De gebouwen vergen nogal 
wat onderhoud en zijn niet heel energiezuinig; het is een hele 
uitdaging om de isolatiewaardes van tegenwoordig te halen.”
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Herbestemde 
scholen in de 
gemeente 
Westerveld

In krimpgemeenten en oudere dorpskernen 
gebeurt het nogal eens dat schoolgebouwen 
hun functie verliezen, doordat scholen 
vanwege een leerlingentekort moeten sluiten 
of gaan fuseren met een andere school. Soms 
wordt zo’n gebouw dan gesloopt, maar vaak is 
het om meerdere redenen wenselijk om het 
te laten bestaan en een nieuwe bestemming 
te geven. Dat verlangt een bepaalde houding 
van de gemeente – meestal zelf eigenaar 
van het gebouw – met betrekking tot 
het bestemmingsplan en de omgang met 
monumentale waarden. Bernard Stikfort, 
Beleidsregisseur Erfgoed, Cultuurhistorie en 
Monumenten bij de Gemeente Westerveld, 
kan er alles over vertellen.

H
“Herbestemming vereist een open mentaliteit 
van de gemeente en een bereidheid om out-
of-the-box te denken. Het gaat vaak om 
gebouwen met veel kubieke meters inhoud, 
verzin daar maar eens wat voor. Bedrijfsfunctie 

is vaak lastig, met name wanneer het gebouw midden in het 
dorp staat, daar wil je niet te veel bedrijfsactiviteit hebben 
in verband met overlast. Woonfunctie brengt weer vaak 
bepaalde bouwfysische problemen met zich mee, op het 
gebied van duurzaamheid en energieverbruik. Hoewel ik in 
twee recente gevallen heb gemerkt dat mensen daar heel 
creatief mee kunnen omgaan; het is dus zeker van belang om 
goed naar de plannen van de (potentiële) nieuwe eigenaars te 
kijken. 

Als het gaat om de herbestemming van een rijksmonument, 
heb je ook te maken met de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, die een adviesplicht heeft naar de gemeente. 
Daarnaast wordt advies ingewonnen bij de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit en bij Monumentenzorg, de vroegere 
Welstandscommissie. RCE is kritisch, maar vaak ook erg 
ondersteunend. De zittingen van de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit zijn openbaar; ik raad mensen die met een 
herbestemming bezig zijn dan ook altijd aan om daar naartoe 
te gaan. Het persoonlijke verhaal van de eigenaar kan 
bijdragen tot begrip voor de gevolgen die de herbestemming 
voor het monument heeft. Het is aan te raden om je huiswerk 
te doen en een bouwhistorische verkenning te laten maken, 
zodat je precies weet waarover je het hebt.”



11 / 22

Van schoolgebouw naar dorpshuis

“Vaak rust er een maatschappelijke bestemming op 
een schoolgebouw. Dat houdt in dat het gebouw 
opnieuw een sociale functie moet vervullen. Het 
gebeurt regelmatig dat een schoolgebouw wordt 
herbestemd tot dorpshuis of multifunctioneel 

buurtcentrum. Het is een heel logische keuze. Er zijn meerd-
ere lokalen, waar verschillende zaaltjes van gemaakt kunnen 
worden, er is vaak een aula met een podium, garderobe en 
sanitair zijn al toegerust op intensief gebruik. Een school-
gebouw is dus redelijk snel geschikt te maken als buurthuis, 
zonder het gebouw al te veel aan te tasten. 

Geeuwenbrug is een mooi voorbeeld. De oude lagere school 
aan de Tolweg nummer 1 is tegenwoordig dorpshuis De Gowe. 
En in Dwingeloo zit cultureel centrum Over Entinghe al sinds 
1987 in het gebouw van de vroegere landbouwschool. Een 
prachtig pand, waarin de oude sfeer bewaard is gebleven; 
naast de voordeur hangt bijvoorbeeld nog steeds de oude 
schoolbel.”

Maatschappij van Weldadigheid

“Bijzonder vermeldenswaardig zijn de bewaard 
gebleven schoolgebouwen van de Maatschappij 
van Weldadigheid, in de koloniën Frederiksoord, 
Wilhelminaoord en Boschoord, die herinneren 
aan een bijzondere periode in de Nederlandse 

geschiedenis. Na de Franse bezetting (1795-1813) heerste er 
in Nederland, met name in de grote steden, behoorlijk wat 
armoede. Generaal Johannes van den Bosch, die gelegerd was 
geweest in Nederlands-Indië en zich daar had beziggehouden 
met het plantagesysteem en veel innovaties had zien ontstaan in 
de landbouw, kreeg een idee. Hij wilde de ‘paupers, landlopers 
en behoeftigen’ een nieuw bestaan laten opbouwen, onder 
begeleiding van een instituut: de Maatschappij van Weldadigheid, 
opgericht in 1818. In vijf jaar tijd zijn er in Frederiksoord 420 
stenen boerderijtjes gebouwd, de zogenaamde koloniehuisjes. 
Gezinnen die in armoede leefden in de Randstad werden 
uitgezonden door hun gemeente, kregen zo’n huisje toegewezen 
plus 3 hectare grond om te ontginnen. Gedurende 16 jaar 
stond de Maatschappij vervolgens borg voor hun onderhoud; 
ze kregen zakgeld en kleding, verder bestond de verzorging uit 
een ziekenfonds en verplichte scholing voor de kinderen. De 
Maatschappij van Weldadigheid was daarmee de eerste niet-
religieuze overheidsinstantie die basisonderwijs verplicht stelde, 
lang voordat in 1901 de leerplicht in werking trad. In 1821 werd 
in Wilhelminaoord speciaal voor de kinderen in de koloniën de 
eerste lagere school gebouwd, inclusief schoolmeesterswoning, 
aan de Oranjelaan nummer 6. Het gebouw bestaat nog steeds. 
Inmiddels heeft het een dubbele woonbestemming.”

BV

Over Entinghe, Dwingeloo

De Gowe, Geeuwenbrug

Herbestemde scholen in de gemeente Westerveld
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“In 1884 werd de G.A. van Swieten Middelbare 
Tuinbouwschool gebouwd, aan de Majoor van 
Swietenlaan in Frederiksoord. De ‘tuinhazen’, zoals 
de leerlingen werden genoemd, waren in de kost bij 
bewoners van Frederiksoord en omstreken. In 1994 

ging de school op in het AOC Terra  en werd het onderwijs 
verplaatst naar Meppel. Inmiddels staat het monumentale 
pand leeg en is de gemeente samen met een aantal partijen 
aan het bekijken welke herbestemming mogelijk is, gericht op 
voortgezet gebruik. De studenten van de Boschbouwschool 
hadden namelijk een hele hoge kennis van planten. De tuin 
met een enorme soortenrijkdom is nog steeds aanwezig, ook 
al ligt die nu grotendeels braak. Samen met Maatschappij 
van Weldadigheid en in afstemming met de provincie en 
de RCE hebben we opdracht gegeven aan SB4, een bureau 
voor historische tuinen, om de tuinhistorische context en de 
waarden van de tuin in kaart te brengen. Een bouwhistorisch 
onderzoek was eerder al gedaan door Landidee, in opdracht 
van de provincie Drenthe. We investeren dus al in de 
kwaliteit van het object, zonder dat er al voor een bepaalde 
herbestemming is gekozen. Maar we zijn het er unaniem over 
eens dat de herbestemming lijdend moet zijn aan wat er uit 
het bouwkundige en tuinhistorische onderzoek komt. Het is te 
waardevol om niet te behouden.”

“Ook in Frederiksoord, aan de Koningin Wilhelminalaan, staat 
de voormalige Gerard Adriaan van Swieten Bosbouwschool, 
in 1887 gebouwd voor de opleiding tot ‘bosbaas’. In 1902 
is de school opgeheven, daarna heeft het gebouw tot 
1974 dienstgedaan als kantoor van de Maatschappij van 
Weldadigheid.”

“In Boschoord, aan de Schoollaan 1, staat ook nog 
een voormalig schooltje (Rijksschool III), met een 
tegenoverliggende onderwijzerswoning. Het gebouw 
uit 1870 is momenteel in gebruik als woonhuis en 
atelier van beeldend kunstenaar Jean le Noble. Het is 

een Rijksmonument, dat zijn schoolfunctie al in 1930 heeft 
verloren. Boschoord is maar een hele kleine gemeenschap; 
het zou een tweede Wilhelminaoord moeten worden, maar 
het is nooit verder gekomen dan een paar huisjes. Het gebouw 
is nog een tijd als een soort dorpshuis gebruikt, maar daarna 
is het lange tijd een kippenschuur geweest. Bizar: de mest 
lag tot aan de vensterbanken. We zijn een tijd niet zo zuinig 
geweest met ons erfgoed. In 1990 kwam de Maatschappij 
van Weldadigheid tot inzicht en is men begonnen met het 
opknappen en soms opnieuw aankopen van het erfgoed. De 

Schoolmeesterswoning, Frederiksoord

G.A. van Swieten Middelbare Tuinbouwschool, 
Frederiksoord

I
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De Maatschappij van Weldadigheid bestaat 
nog steeds, tegenwoordig als stichting. 
Twee jaar geleden is het 200 jaar bestaan 
gevierd in Frederiksoord. Inmiddels is de 

Maatschappij van Weldadigheid genomineerd voor 
een plaats op de Unesco-werelderfgoedlijst.

school in Boschoord was nog in eigendom, en is helemaal 
gerestaureerd. Ik weet niet hoeveel kubieke meters 
kippenstront eruit is gekomen, maar het staat er nu prachtig 
bij. Opvallend is dat er aan de wegzijde geen ramen zitten; 
oorspronkelijk bedoeld om de kinderen niet af te leiden.”

Andersom kan ook

“Soms gebeurt trouwens ook het omgekeerde: 
een gebouw met een andere functie dat wordt 
herbestemd tot school. Rustoord II is een 
voormalig bejaardenhuis in Wilhelminaoord van 
de Maatschappij van Weldadigheid. Het werd 

gebouwd toen aan het eind van de 19e eeuw de behoefte 
ontstond aan voorzieningen voor bejaarde kolonisten. 
Rustoord I was bedoeld voor echtparen, Rustoord II voor 
25 alleenstaande bejaarden. Nadat in Wilhelminaoord een 
nieuw verzorgingshuis werd gebouwd verloor het gebouw zijn 
functie. In 1974 werd het pand gekocht door de gemeente 
Den Haag, die er een buitencentrum voor natuur- en 
milieueducatie van maakte: ‘School in het bos’. Kinderen uit 
Den Haag krijgen hier buitenonderwijs. Plantjes, beestjes, 
biologie.”

Gerard Adriaan van Swieten Bosbouwschool, 
Frederiksoord

Rijksschool, Boschsoord

S

D
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SCHOOL 
WORDT 

SCHOOL + 
DORPSHUIS

Soms moet een school 
noodgedwongen 
sluiten en wordt 
het gebouw in het 
gunstigste geval 
herbestemd, soms 

ook kan het onheil worden afgewend door aan het 
schoolgebouw een nevenbestemming te geven, 
zoals in het geval van Stad & Esch Diever. Toen de 
school door een teruglopend aantal leerlingen te 
ruim in haar vel kwam te zitten, besloot men een 
aantal maatschappelijke dorpshuisfuncties toe te 
voegen. 

Stad & Esch/Hart van Diever  

Diever 

School en dorpshuis  

Gemeentelijk monument



soms voorstellingen. Langzaam heeft de school steeds meer 
maatschappelijke functies gekregen: een leegstaand klaslokaal 
is de vaste vergaderplek van de historische vereniging van het 
dorp, de aula is in het weekend te huur voor bijeenkomsten 
en evenementen. Inmiddels is er ook een ontmoetingsplek 
gebouwd, met horecavergunning, die dienstdoet als 
theatercafé en sportkantine. 

De school is niet meer alleen een school, maar ook een 
bruisend multifunctioneel centrum. De mensen in het dorp 
hebben er even aan moeten wennen, het is natuurlijk ook heel 
spijtig dat het Dingspilhuus weg moest, maar ik denk dat we 
er met Hart van Diever een heel mooi dorpshuis voor terug 
hebben. Ik kom er in het weekend wel eens langs met de auto, 
als ik er dan van een afstandje naar kijk en me realiseer wat 
we voor elkaar hebben gekregen, dan ben ik gewoon apetrots.”

Jaap Schipper, schoolleider van Stad & Esch Diever: 
“Stad & Esch is van oudsher een mavo/havo-
scholengemeenschap met een regionale functie hier in 
Zuidwest Drenthe. Door de krimp was het leerlingenaantal flink 
afgenomen en hadden we letterlijk ruimte over. In overleg met 
de gemeente is besloten om de school te renoveren en de 
bibliotheek naar de school te verhuizen. De bibliotheek heeft 
zowel een functie voor het dorp als voor de school, dus dat 
was een mooie verbindende stap. 

Vanuit de school bestond de wens om de gymzaal te 
verbouwen tot theaterzaal, om een fijne ruimte te kunnen 
bieden aan de vakken dans, muziek en drama. Het idee was 
dat de leerlingen zouden gaan gymmen in de nieuw te bouwen 
sportzaal bij het Dingspilhuus, het dorpshuis van Diever, 
dat ook gerenoveerd zou worden. Maar dat liep anders; de 
geplande renovatie van het dorpshuis ging niet door en eind 
2019 is het pand gesloopt. 

Toen is het besluit genomen om een nieuwe sportzaal te 
bouwen bij Stad & Esch. Een mooie, grote zaal die overdag 
gebruikt wordt door onze leerlingen en een paar basisscholen, 
en in de avonduren door verschillende sportverenigingen.  
Op dezelfde manier hebben we onze theaterzaal opengesteld 
voor de gemeenschap. Overdag worden er lessen gegeven,  
’s avonds repeteren er zang- en muziekverenigingen en zijn er 
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Klarien:  
“Sinds een fusie in 2015 stond het schoolgebouw leeg. De 
gemeente wilde het verkopen. In november 2016 gingen we 
er voor het eerst kijken. We zagen meteen de mogelijkheden, 
maar er waren meerdere gegadigden. We moesten een 
gesloten inschrijving doen en een presentatie geven, om 
de gemeente ervan te overtuigen dat we iets leuks met de 
school zouden gaan doen.” 

Voormalige basischool Eemster 

Eemster 

Woon- en werkplek  

Gemeentelijk monument

“Ik denk het totale plaatje. We wilden er gaan wonen 
en twee bedrijven vestigen; ik heb een goedlopend 
administratiekantoor en mijn man Johan organiseert LEGO-
evenementen voor het onderwijs. Daarnaast hield ons plan 
ook nog de realisatie van vier recreatiewoningen in; het is 
groot genoeg, het pand heeft wel 600 m2 vloeroppervlakte.”

Hoe ver zijn jullie inmiddels met de verbouwing?
“Ons woongedeelte is inmiddels zo goed als af, op nog wat 
afwerking na. Het bestaat uit drie lokalen naast elkaar. Van 
het middelste lokaal hebben we het plafond weggehaald, 
waardoor een vide is ontstaan. Op de plek van het 
verwijderde plafond hebben we een loopbrug gemaakt die 
beide slaapkamers van onze kinderen met elkaar verbindt. 
Het is nog mooier geworden dan we dachten.”

WONEN EN 
KANTOOR IN 

SCHOOL
De voormalige basisschool van 

Eemster, prachtig gelegen in het 
groen, is sinds augustus 2018 het 

domicilie van Klarien van der Meulen 
en Johan van Gerven. 

Wat was er zo leuk aan jullie plan?



Hebben jullie die verbouwing zelf gedaan?
“We hebben veel zelf gedaan, maar ook veel mensen 
ingehuurd. Het was echt een enorm grote klus. Je moet 
je voorstellen dat we vier weken lang vier stukadoors aan 
het werk hadden, tien weken lang twee timmermannen, 
een paar weken een ploegje tegelzetters; we hebben 
1500 m2 bestrating, dat kun je niet alleen.” 

Heb je wel eens gedacht: waar ben ik aan begonnen?
“Nee, we vinden het alleen maar leuk, om het allemaal 
te bedenken en te zien vorderen. Maar na een jaar zijn 
we wel een beetje ‘verbouwmoe’, dus we zijn nu even 
gestopt. Volgend jaar beginnen we met mijn kantoor; ik 
huur voorlopig een bedrijfsruimte in Dwingeloo. Daarna 
zijn de recreatiewoningen aan de beurt. We willen er 
niet te veel druk op leggen, ons gewone gezinsleven 
gaat ook door. En het is ook wel weer eens leuk om wat 
anders te doen en je sociale contacten te onderhouden.”

Hoe verwarmen jullie het huis?
“We komen uit het aardbevingsgebied, dus we willen 
liever niet op gas stoken. We hebben een finoven in 
de woonkamer – die stook je op en blijft dan 24 uur 
warm – daarnaast hebben we een CV op pellets en een 
CV op hout. En zonneboilers op het dak; hoe leuk is het 
om te douchen in de wetenschap dat de zon je water 
heeft verwarmd? Binnenkort gaan we ook zonnepanelen 
op het dak leggen, om de elektriciteitsrekening naar 
beneden te brengen.”

Het gebouw heeft een monumentstatus, heeft 
dat nog bepaalde consequenties gehad voor jullie 
plannen?

“Het is een gemeentelijk monument, dus het moet 
zo goed mogelijk in dezelfde staat behouden blijven, 
maar er zijn geen heel strenge eisen. We hebben in de 
bouwvergunning meegenomen dat we de kozijnen een 
andere kleur mochten verven.” 

Welke kleur waren ze en welke kleur hebben ze nu?
“Haha, ze waren wit en nu zijn ze antraciet.” 

Lijkt het binnen nog op een school? 
“Jazeker, in principe is de indeling nog hetzelfde. 
De lange gang zit er nog in, er zijn veel ramen. De 
vloeren zijn vervangen door woonbeton en de muren 
gestukadoord, maar het gebouw voelt nog echt als 
een school; groot en vierkant. En het staat op zo’n 
fantastische plek; we hebben een tuin van 8000 m2 en 
horen van vroeg tot laat de vogels fluiten, het is heerlijk 
wonen hier.”

WONEN EN KANTOOR IN SCHOOL

“Het voelt 
nog echt als 
een school;  

groot en 
vierkant.”
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voortgezet 
onderwijs

De school werd gebouwd in 1911 naar ontwerp van de rijksbouwmeester 
van Onderwijs J.A. Vrijman in de zogenaamde overgangsarchitectuur. De 
school ontstond op initiatief van twee dominees, die zich het lot hadden 
aangetrokken van de bevolking in en rond Noordwolde. Het vlechten van 
manden en korven van wilgentenen, rotan en riet had zich rond 1900 tot 
een huisnijverheid ontwikkeld en was één van de weinige bronnen van 
inkomsten. In de wintermaanden werden stoelen, korven en manden 
gevlochten, die in het voorjaar door de makers zelf in binnen- en buitenland 
werden verkocht. Om de kwaliteit van de producten te verhogen werd 
met behulp van rijksgelden de Rietvlechtschool gebouwd, voor zowel 
het ambachtelijk als het algemeen vormend onderwijs, die binnen het 
gebouw functioneel van elkaar werden gescheiden. De school is na de 
Tweede Wereldoorlog uitgebreid met een nieuwe vleugel, die door een 
tussenlid (een relatief klein bouwdeel tussen twee grotere delen) met het 
oorspronkelijke gebouw is verbonden. De uitbreidingen en verbouwingen 

Voormalige Rijksrietvlechtschool

Noordwolde

Museum  
 
Rijksmonument

Een voorbeeld van een school 
waar het specifieke karakter 

van het onderwijs wordt voortgezet in de nieuwe functie van 
het gebouw, is het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde. 
Dit museum is namelijk gevestigd in de voormalige 
Rijksrietvlechtschool, een rijksmonument.
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aan de voormalige vlechtlokalen, waarvan de oorspronkelijke 
hoofdvormen goed herkenbaar zijn, vallen buiten de bescherming van 
rijkswege. 

De eerste directeur van de school was Harm Ellens (1871-1939), 
een Groninger van geboorte. Zijn opdracht was het artistiek en 
ambachtelijk niveau van de vlechtindustrie in Noordwolde naar een 
hoger niveau brengen. De opleiding aan de school duurde drie jaar. In 
het museum is de inrichting van het voormalige praktijklokaal te zien 
zoals de situatie in de beginjaren van de school was. De school deed 
mee aan vele exposities op het gebied van ambacht en kunstnijverheid. 
In 1966 zette Joop Beljon, directeur van de Haagse Academie van 
Beeldende Kunsten, samen met de vlechters en de school een 
rotanexpositie Vorm en Rotan op, waarbij kunstenaar en industrie 
tot een opvallende gezamenlijke presentatie kwamen. De school 
heeft bijgedragen tot de reputatie van Noordwolde als ‘Vlechtdorp 
van Nederland’. De enige vakopleiding voor het vlechtambacht trok 
nationaal en internationaal de aandacht van media en leerlingen. Toch 
liep het aantal leerlingen terug. Ouders wilden hun kinderen een beter 
bestaan geven dan de vlechtindustrie hen kon bieden. In 1969 hield de 
school op te bestaan.

Dick Bloemhof
Directeur Steunpunt Monumentenzorg Fryslân

Sinds 2001 is het Nationaal Vlechtmuseum in het gebouw van de 
voormalige Rijksrietvlechtschool gevestigd. Dit museum is voortgekomen 
uit het Rotancentrum in Noordwolde. Het museum toont de sociale en 
culturele geschiedenis van Noordwolde als vlechtdorp. Daarnaast geeft 
de collectie een beeld van vlechtkunst en vlechtgeschiedenis uit de 
hele wereld. Ook is het museum actief in het bewaren van het ambacht 
zelf. Door cursussen en workshops, maar ook door wisselexposities 
van hedendaagse kunstenaars en ontwerpers, wordt de aandacht 
voor het ambacht in stand gehouden. Het Kenniscentrum Vlechten – 
onderdeel van het museum – bewaart, bestudeert en ontsluit kennis 
rond de techniek van het vlechten en de constructie van voorwerpen 
en objecten. De nieuwe functie van de voormalige school zou je dus 
‘voortgezet onderwijs’ kunnen noemen.  

voortgezet onderwijs



Oude, monumentale gebouwen zijn belangrijk in het 
leven. Ze geven antwoord op de vraag wie we zijn 
en hoe onze samenleving is gegroeid. Monumenten 
dragen ook bij aan een goed ondernemersklimaat. 
Een historische omgeving trekt mensen die er 
willen wonen, werken, winkelen of recreëren. Maar 
door ontkerkelijking, krimp en andere factoren 
dreigt leegstand en verval voor waardevolle kerken, 
fabrieken, bankkantoren, scholen etc. Deze 
gebouwen verdienen een nieuwe gebruiksfunctie te 
krijgen met behoud van de monumentale waarden. 

En Initiatiefnemers verdienen een steun in de rug. Zij zetten zich vaak met 
tomeloze energie jarenlang voor de herbestemming in. Het gaat immers om 
complexe processen met talrijke onzekerheden en unieke oplossingen. De 
rijksoverheid heeft daarom een subsidieregeling ingesteld om herbestemmers 
te ondersteunen en herbestemming te stimuleren.

De regeling is bedoeld om een duurzaam gebruik van monumenten te 
bevorderen. Om die reden draagt de Rijksoverheid bij in een aantal kosten. 
Allereerst kan de regeling bijdragen aan kosten die gemaakt moeten worden 
om de haalbaarheid van een herbestemmingte onderzoeken. Daarnaast kan 
de regeling ook bijdragen aan de kosten om het monument in de tussentijd 
wind- en waterdicht te houden. Voor meer informatie over de Subsidieregeling 
herbestemming monument of advies bij een herbestemming, kunt u terecht bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
www.cultureelerfgoed.nl

Een 
nieuw 
leven
Mede mogelijk gemaakt door de 
Subsidieregeling herbestemming 
monument

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het Kenniscentrum Herbestemming Noord is opgericht door Steunpunt 
Erfgoed Drenthe, Stichting DBF en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. 
Wij maken herbestemming van cultuurhistorisch waardevolle panden 
zichtbaar en toegankelijk door het online platform op de website 
herbestemmingnoord.nl. Hierop kunnen alle betrokkenen snel en 
gemakkelijk informatie halen én brengen. Op het platform worden vraag 
en aanbod bij elkaar gebracht en vinden professionals en (toekomstige) 
erfgoedeigenaren, de kennis en ervaringen die zij nodig hebben.

VOORBEELDEN VAN HERBESTEMMINGEN EN METHODES
De website herbestemmingnoord.nl brengt succesvolle herbestemmingen in 
beeld. Uit experimenten en projecten wordt kennis opgedaan en gedeeld. 
We gaan keer op keer voor een zo kort mogelijke procedure, zo beperkt 
mogelijke kosten, zo veel mogelijk gebruikmaking van de monumentale 
waarden en optimale inzet van subsidies en andere financieringsregelingen.

Het Kenniscentrum Herbestemming Noord kan als intermediair de 
herbestemming van karakteristieke panden in Noord-Nederland een ‘boost’ 
geven.  

www.herbestemmingnoord.nl

KENNISCENTRUM 
HERBESTEMMING 
NOORD
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BEDANKT 
ALLEMAAL!

We hopen dat u deze online-publicatie met plezier hebt gelezen, wij 
hebben haar in ieder geval met heel veel plezier gemaakt! Ons doel was om 
u te laten zien wat mensen met visie, pit en toewijding kunnen doen met 
gebouwen die in eerste instantie boventallig en zelfs overtollig leken. 

Zelf herbestemmen? 
Misschien bent u als u dit leest zelf geïnspireerd om een school of ander 
al dan niet monumentaal of karakteristiek gebouw te ‘herbestemmen.’ 
Mocht dat zo zijn zoek dan vooral contact met uw gemeente èn met 
Kenniscentrum Herbestemming Noord, Steunpunt Monumentenzorg 
Fryslân en Steunpunt Erfgoed Drenthe. Op onze websites, maar ook op 
die van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Nationaal 
Restauratiefonds is de nodige info te vinden. 

We willen graag alle geïnterviewden bedanken voor hun enthousiaste 
medewerking:  
Samantha van der Sluis, Ravenswoud / Christiaan Appelo, Smilde / Joost 
Koning en Herman Mailly, Wolvega / Bernard Stikfort, Diever / Jaap 
Schipper, Diever / Klarien van der Meulen, Eemster

Murk de Jong 
Kenniscentrum 
Herbestemming 
Noord

Dick Bloemhof 
Steunpunt 
Monumentenzorg 
Fryslan 

Rodina Fournell 
Steunpunt 
Erfgoed 
Drenthe

Daarnaast willen we bedanken:  
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Gemeente Westerveld / 
Maatschappij van Weldadigheid / Zorggroep De Stellingwerven / Stad 
en Esch Diever / Gezinshuis de Veen Hoop/Woon Met Ons Smilde / En 
natuurlijk ook onze dank aan de provincies Fryslân en Drenthe. 

Yvon van Apeldoorn en Sgaar dank voor de fijne samenwerking die  
ook nog eens een prachtig resultaat opleverde!
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