
228

Gemeente: Weststellingwerf Oorspr. functie: school naam: O.B.S. tuindorp Wolvega Gemeentelijk monument

Plaats: Wolvega Huidige functie: school Karakteristiek pand
Adres: Lindelaan 20 MIP-code: FR-WES-174e Kadaster: WVG D 8683 Indifferent

begrippenkader relevant specifiek toelichting   

Situatieve ruimtelijke beeldwaarde            

betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming ■ aan het einde van de Lindelaan; een laan met aan beide zijden woningen en daartussen 
een gazon / haaks op de Lindelaan en  maakt daarmee een omsloten U-vormige ruimte 

■ school is beeldbepalend door volume, ligging en detaillering

bijzondere waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving ■ geeft betekenis aan de omgeving door de samenhang en ligging
Architectonische beeldwaarde 

    hoofdvorm: massa- of volumewerking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig ■ 1 tot 2 bouwlagen onder samengestelde kap
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw ■ samengestelde volume bestaande uit meerdere vooruit springende delen

die de lokalen en de entree benadrukken
afstemming van het object naar relatieve omvang         ■ vrij fors volume in verhouding tot woningen in de wijk; 
specifieke kenmerken in de vormbehandeling                ■ kantige vormen te herkennen in de dakvormen, de diverse volumes en vlakindelingen

de dakoversteken en schoorstenen
    aanzichten

betekenis van de gerichtheid                                         ■ het hoofdvolume is met de daknok parallel aan de weg geplaatst, hierdoor is de langste 
gevel aan de weg geplaatst, centraal in deze gevel is de entree geplaatst 

specifieke eigenschappen van de geleding                      ■ horizontale belijning door rollagen, gevelopeningen (horizontaal geschakeld als 
'vensterlijst') en gootlijst (dakoverstek)

gehalte van de gevelcompositie                                      ■ symmetrische opbouw van de gevel, met entree centraal geplaatst, links en rechts naar 
voren springende volumes

    opmaak

karakteristiek materiaal / -toepassing ■ kruisverband metselwerk, platte voeg, houten kozijnen, houten gootlijst, leien dak
typerende kleurtoon / kleurtoepassing ■ witte kozijnen, groene ramen, groene entree deuren, roodbruine baksteen 

zwarte leien en groene gootlijst
karakteristieke detaillering / ornamenten                        ■ driepasboogvormige entree partij in metselwerk, metselwerk-accenten boven entree 

partij, roedeverdelingen in de vensters, schoorstenen met keramische schoorsteenpijp, 
daklijst (-overstek, schoorstenen en dakpironnen 

betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid          ■ metselwerk decoraties, gootlijst, schoorstenen, dakpironnen en vensters 
Cultuurhistorische en monumentale waarde

historisch stedenbouwkundige context                       ■ in de oorspronkelijke structuur van de 'jong' (jaren '20) ontwikkelde bomenwijk (tuindorp)
typerende kunsthistorische stroming of stijl               ■ met elementen van het rationalisme  (zakelijk expressionisme )
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische  waarden
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object ■ beeldwaarde en intrinsieke waarde in redelijke mate authentiek
Streekhistorische waarde

weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling   ■ cultuurhistorische waarde
representant architect / architectonisch oeuvre           
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament        
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit         

x 1 x 2 TOTAALSCORE:  20
relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: 1923

Huidige bouwtechnische toestand:

Opmerkingen:

Datum opname: oktober 2009 / 08-02-2011

specifiek accent in het directe omgevingsbeeld                         
waarde van het object in een groter geheel / ensemble

Objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier 
te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.
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Horizontale belijning in de gevel is gecreëerd door 
de rollagen in het baksteen metselwerk, de 
gevelopeningen (lijstvensters: aaneengesloten 
schakeling van vensters) en de gootlijst 
(dakoverstek). 

Het schoolgebouw is opgebouwd uit bruinrode 
baksteen in kruisverband metselwerk met iets 
verdiepte voeg. De vensters bestaan uit 
geprofileerde kozijnen waarin ramen met roeden 
verdeling. 

Op het dak liggen grijze natuurleien in 
maasdekking. De nadrukkelijk aanwezige 
schoorstenen van baksteen met rode keramische 
schoorsteenpijpen en siermetselwerk in de vorm 
van een draperie. De puntdaken zijn gedecoreerd 
met een zinken dakpiron. 

Karakteristiek zijn de metselwerk accenten boven 
de entree en de entree partij dat is gevormd uit 
een driepasboog in metselwerk. 

Advies met betrekking tot bouwkundige staat en 
onderhoud:

Bouwkundige staat van het pand is redelijk tot 
goed. Mocht er in de toekomst nog eens kritisch 
naar het gebouw gekeken worden dan is het 
raadzaam om ook kritisch naar de nieuwe 
volumes aan de voorzijde te kijken en om al dan 
niet te beslissen deze te slopen en de 
oorspronkelijke gevel in ere te herstellen.

Motivatie:

De school is van algemeen belang als 
gemeentelijk monument door:

• de cultuurhistorische waarde en situering, 
verbonden met de geschiedenis en ontwikkeling 
van het gebied;

• architectuurhistorische waarde;

• de baksteen decoraties, raampartijen (roedes) en 
dakoverstek die tekenend zijn voor de bouwstijl;

• en de authenticiteit.
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Redengevende omschrijving:

In de jaren ‘20 ontwikkelde zich, aan de oostzijde 
van het spoor, een nieuwe woonwijk. Een 
woonwijk die zich kenmerkende door de ruime en 
groene opzet. Deze ‘bomen’ wijk, de wijk 
Tuindorp, kreeg ook een eigen school dat werd 
gebouwd in 1923. Door de samengestelde, in 
traveeën gebouwde volumes, de raampartijen, 
het dakoverstek en de (baksteen) materialisering
is de school gebouwd volgens de rationalistische 
stijl (zakelijk expressionisme).

Het gebouw is geplaatst aan het einde van de 
Lindelaan, een laan met aan beide zijden 
rijtjeswoningen met daartussen een gazon met 
lindes. Samen met de woningen omsluit de 
school dit groene binnengebied in een u-vorm.

De school is gebouwd uit samengestelde 
volumes. Het hoofdvolume aan de achterzijde  is 
afgedekt met een lang schilddak, parallel aan de 
weg. Naar voren toe springt een centraal gelegen 
volume met het entree partij en aan de beide 
uiteinden van het rechthoekige hoofdvolume 
steken nog twee volumes naar voren. Ook onder 
schilddak. 

Later zijn nog twee lagere volumes onder plat dak 
toegevoegd. Deze aanbouwen zijn 
architectonisch verstorend en vallen buiten de 
bescherming. Ook de aanbouw en bijgebouw aan 
de linker zijde naast de school vallen buiten de 
bescherming.  De oorspronkelijke school was 
gebouwd als ’U’ met een flink middenrisaliet ten 
bate van het entree. 


