
 HKE jaargang 29 119 

Clusterschool 
 

mr. WILLEM KLEINE DETERS 
hoofd sector Samenleving en Bestuur van de Gemeente Eemnes 

 
 

In 1998 kwam het rapport van de werkgroep Leegstand beschikbaar en werd 
aan het gemeentebestuur aangeboden. In essentie bevatte dit rapport de aanbe-
veling om gezien de problematiek rondom de huisvesting van de scholen De 
Wegwijzer, De Zuidwend en de Mariaschool (te klein, te oud, te groot) op te 
lossen door deze scholen samen onder één dak te brengen in een �cluster-
school�. 
 
In mei 1998 werd door de gemeenteraad een �bestuursopdracht� vastgesteld. 
Daarin werd bepaald dat er een onderzoek moest worden ingesteld naar de 
haalbaarheid van een clusterschool in de Zuidbuurt, als ook dat de ruimtelijke 
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en financiële consequenties daarvan in beeld moesten worden gebracht. Als 
mogelijke locatie werden de Mariaschool, maar ook andere locaties aan de rand 
van de Zuidbuurt genoemd. Op aandrang vanuit de raad moest ook worden on-
derzocht of in een clusterschool ook onderdak zou kunnen worden geboden aan 
het peuterspeelzaalwerk en de naschoolse opvang. 
 
In maart 1999 werden de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek gepresen-
teerd aan de raad. Belangrijkste conclusies van dat onderzoek kwamen er op 
neer dat er ruimtelijk gezien mogelijkheden waren voor een dergelijke voorzie-
ning, dat er onderwijskundig bezien meerwaarde zou kunnen worden behaald 
uit een gezamenlijke huisvesting en bovendien �niet onbelangrijk- dat er draag-
vlak voor een een dergelijke clusterschool was bij zowel de schoolbesturen, de 
directies en ook de medezeggenschapsraden waarin zowel personeel als ouders 
waren vertegenwoordigd. Brede steun dus. 
De raad nam deze conclusies over en bepaalde meteen enkele volgende te ne-
men stappen. Zo moesten de financiële aannames verder worden uitgewerkt om 
het uiteindelijke kostenplaatje zo concreet mogelijk te krijgen. Ook de locatie 
voor de clusterschool moest nog verder worden onderzocht, waarbij in elk ge-
val de Mariaschool, het winkelcentrum Torenzicht, het terrein van de oude ge-
meentewerf / nieuw winkelcentrum (!) en de mogelijkheid ten zuiden van de 
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bebouwing zuidbuurt, ter hoogte van het bedrijventerrein in beeld waren. Dat 
onderzoek werd in augustus 2000 afgerond met een besluit van de raad om 
voor de clusterschool het terrein van de oude gemeentewerf aan te wijzen. 
 
Vervolgens werd in het najaar 2000 een voorlopig programma van eisen vast-
gesteld, waarin aantallen lokalen, m2�s etc. werden beschreven, als basis voor 
een globale kostenraming. In oktober 2000 besloot de raad over de steden-
bouwkundige en verkeerskundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling van 
het terrein �vierkante bosje� en de gemeentewerf en werd vervolgens een on-
derzoek op basis van die randvoorwaarden opgestart. 
 
In juni 2001 kwam voorlopig een eind aan een belangrijk deel van het onder-
zoekswerk. De gemeenteraad nam toen het definitieve besluit om de cluster-
school te realiseren: �de clusterschool komt er!�, kon vanaf dat moment met 
recht worden gezegd. Hoewel er wel een brede voorkeur was om de cluster-
school op het terrein van de oude gemeentewerf te bouwen, werd een definitief 

 
Pannenbier, hoogste punt bereikt (2006). 



122 HKE jaargang 29 

besluit daarover pas in december 2001 genomen, toen de resultaten van het ste-
denbouwkundig en verkeerskundig onderzoek aangaven dat die keuze verant-
woord was. 
 
In 2002 is er vervolgens veel gediscussieerd met het gemeentebestuur en de 
omwonenden over het verkavelingsmodel voor het terrein van de werf en het 
voor woningbouw bedoelde aansluitend gebied van het vierkante bosje. Ook de 
ontsluiting voor het auto- en langzaam verkeer zorgde voor veel discussie. In 
september 2002 werden hierover door de raad definitieve besluiten genomen. 
 
Ondertussen werd natuurlijk al enkele jaren veelvuldig overleg gepleegd tussen 
gemeente en de schoolbesturen, waarbij de gedachten rondom het samenwer-
ken in een clusterschool steeds verder zijn uitgewerkt. In mei 2003 was het de-
finitieve Programma van eisen klaar, met een exacte omschrijving van aantal-
len lokalen en andere ruimten; ook de oppervlaktes werden daarin beschreven. 
Op basis van dat programma gingen de schoolbesturen en het bestuur van de 
kinderopvang formeel akkoord met hun toekomstige huisvesting in de cluster-
school.  
 
Ook in mei 2003 werd de keuze voor een architect bepaald; dat werd Architec-
tenbureau Jan Weeda uit Rotterdam. Samen met de toekomstige gebruikers 
ging de architect vervolgens aan de slag; uit enkele mogelijke ontwerpmodellen 
maakte de gemeenteraad in november 2003 een keuze. Dat model werd vervol-
gens verder uitgewerkt tot het een definitief ontwerp. In juni 2004 besloot de 
gemeenteraad in te stemmen met dat definitieve ontwerp voor de clusterschool 
en maakte met een besluit om �een artikel-19 procedure te starten� de bouw 
daarvan ook planologisch gezien mogelijk.  
 
In november 2004 werd besloten om de bouw van de clusterschool op te dra-
gen aan Aannemingsmaatschappij Vos en Teeuwissen B.V. uit Huizen. De 
voorbereiding en uitvoering van de bouw, die vervolgens in maart 2005 werd 
gestart, werd sindsdien begeleid door een bouwteam, waarin de aannemer, de 
architect en de gemeente met haar adviseur/projectleider vertegenwoordigd wa-
ren. De bouw verloopt sindsdien voorspoedig; er zal sprake zijn van een tijdige 
oplevering, zodat de nieuwe clusterschool met ingang van het schooljaar 
2007/2008 daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden. 
 
Ongeveer 10 jaar nadat de �werkgroep leegstand� zich boog over de problemen 
met de huisvesting van de drie basisscholen in de Zuidbuurt, is de uiteindelijke 
oplossing daarvan in de vorm van een clusterschool daadwerkelijk beschikbaar 
en klaar voor gebruik. 


