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Typering:  

Huishoudschool uit 1954 van de architect A. Vermeulen in stijl van de Bossche School.  

 

Historie en ligging: 

Het bouwwerk staat aan de zuidzijde van de Dierenriem, een straat in het zuidoostelijke 

deel van Ulft. Hier bevindt het schoolgebouw zich aan de oostelijk kopzijde van de straat, 

bij de aansluiting op de Veldstraat. Aan de achterkant grenst de school aan de Anton 

Tijdinklaan.  

 

Het uit 1954 daterende bouwwerk vormt een voormalige rooms-katholieke 

huishoudschool, die is uitgevoerd in een aan de Bossche School verwante trant. Deze 

richting in de naoorlogse bouwkunst vindt zijn oorsprong in de cursussen Kerkelijke 

Architectuur die in 1947 waren begonnen in het Bossche Kruithuis. Ze werden 

gedomineerd door de benedictijner monnik dom Hans van der Laan en zijn broer Nico. 

Voorbeelden uit de vroegchristelijke en romaanse architectuur waren een belangrijke 

inspiratiebron, en leidden tot nieuwe ontwerpen op het gebied van de kerkelijke en 

hieraan verwante architectuur, maar ook op het gebied van de profane bouwkunst. 

Daarbij werd uitgegaan van een evenwichtig spel van maten en verhoudingen, zoals door 

Hans van der Laan vastgelegd in de proportieleer van het zogeheten Plastische Getal. 

Mede door de overwegend katholieke opdrachtgevers voor kerken, scholen en andere 

gebouwen manifesteerde de Bossche School zich vooral als ‘typisch katholieke 

architectuur’.  

In het onderhavige geval wordt de school enerzijds gekenmerkt door een rondom een 

intieme binnenhof ontworpen complex. De daar omheen gelegen vleugels zijn 

opgetrokken in schoonmetselwerk met de voor de Bossche School kenmerkende grove 

voegen, en hebben pannen gedekte daken. Aan de straatzijde valt onder meer de aan de 

zijkant met blinde rondbogen verlevendigde hoofdmassa op. Het in beton uitgevoerde 

ingangsportaal en de in het zicht gelaten betonstructuur van de gym- annex 

overblijfvleugel laten zien hoezeer de Bossche School traditionele motieven wist te 

verbinden met moderne materialen.  

Architect A.H.J.M. (Fons) Vermeulen (1913) uit Eindhoven die de school ontwierp, kwam 

rond 1946 in contact met Hans van der Laan. Hij raakte sterk onder de indruk van diens 

ideeën over maten en verhoudingen, en volgde tot 1973 de cursussen Kerkelijke 

Architectuur.  Naar eigen zeggen liet hij zijn eigen artistieke inbreng prevaleren boven 

‘de leer’, maar hij bleef zich voortdurend toetsen aan de inzichten van Van der Laan, 

zoals ook blijkt uit de opzet en vormgeving van het onderhavige object.  

Op 31 juli 1956 vonden de inzegening en feestelijke opening plaats van de nieuwe 

rooms-katholieke landbouwhuishoudschool in Ulft. Deze school verving de oude 

huishoudschool in Gendringen, die uit 1928 dateerde en door het groeiende aantal 

leerlingen te klein was geworden. De Aartsdiocesane Boeren en Tuinders Bond (ABTB) 

had de nieuw school laten bouwen, zoals gezegd naar een ontwerp van architect Fons 

Vermeulen. Zoals blijkt uit een krantenartikel met een verslag van de opening, ontwierp 

tuin- en landschapsarchitect Pieter Buys (1923) uit Vught de tuinen en kwamen aan de 

binnenzijde muurschilderingen van Joop Jansen (1914). Buys is geen onbekende binnen 

de Bossche School. Zijn tuinen ontwierp hij in nauwe samenhang met de architectuur van 

deze richting, als een geleidelijke overgang van gebouw naar natuur. Van Joop Jansen is 

bekend dat hij ook glazenier, emailleur en edelsmid was. De later als de 

landbouwhuishoudschool  Lijmers en Overbetuwe bekend staande school, fuseerde in 

1976 met scholengemeenschap De Wesenthorst en is tegenwoordig als een 

bedrijfsverzamelgebouw in gebruik. Het pand herbergt een kantoor, kunstgalerij, woning 

en hotelkamers en werd tot dit nieuwe gebruik ook verbouwd.  

 

Plattegrond en opbouw: 

Het bouwwerk bestaat uit vier rondom een rechthoekige binnenhof gegroepeerde 

vleugels, elk met een rechthoekige plattegrond. De aan de Dierenriem gelegen 

hoofdvleugel telt twee bouwlagen en een onder zadeldak gevatte zolderverdieping. Aan 

de rechterzijde bevindt zich een vrij hoge één laags voormalige gym/overblijfvleugel met 
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een schilddak, doorgestoken tot aan de Anton Tijdinklaan. Langs deze laan is een één 

laags vleugel met een zadeldak met ongelijke schilden. De vierde vleugel wijkt enigszins 

terug en vormt een verbinding tussen de hoofdvleugel en de achtervleugel. Ook hier gaat 

het om een één laags bouwdeel, met een zadeldak. Alle daken hebben een vrij breed 

overstek en zijn gedekt met blauw gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. 

Langs de dakvoet bevinden zich zinken mastgoten. Het metselwerk bestaat uit 

genuanceerde paarsrode baksteen in een wild verband met grove platvolle voegen. Een 

gemetselde architraaf markeert de bovenzijde van de gevels, en langs de randen van de 

topgevels is het gebouw verlevendigd met enig siermetselwerk. De originele ramen en 

deuren uitgevoerd in staal zijn niet meer aanwezig. Langs de vensters bevinden zich 

bruin keramische tegellekdorpels. De gevelopeningen worden beëindigd door rollagen.  

 

Voorgevel: 

Aan de voorzijde wordt de hoofdvleugel gekenmerkt door een asymmetrische 

gevelindeling met links van het midden de hoofdentree. De entree is opgenomen in een 

uitgebouwd portaal dat is uitgevoerd in beton. Een ingang met een (niet originele) deur 

met deurraampjes ligt tezamen met neven- en bovenlichten ingeklemd tussen betonnen 

penanten die bij de aansluiting op de bijbehorende latei zijn verlevendigd met een 

geschilderd wapenschild. Aan de zijkanten heeft het portaal een transparant karakter, 

met wanden in glas en staal. Een origineel bordes met bakstenen treden en dito 

sierkaders vormt het podium van dit portaal. De sierkaders zijn gevuld met betonnen 

plavuizen. Links van het portaal bevindt zich een hoog venster met een 6-ruits invulling. 

Uiterst links is een groot 12-ruits venster. De gevel draagt hier verbouwingssporen, met 

kleurverschil in het metselwerk. Recht van het portaal is een zijingang met een deur, 

toegankelijk via een bordes. Naast de ingang bevinden zich twee rechthoekige vensters. 

Langs de rechterhelft van de gevel ontvangt het gebouw daglicht door vier vensters met 

6-ruits ramen. 

Op de verdieping zijn er langs de linker gevelhelft vier maal twee vensters die zijn 

voorzien van een ruit met kruisroeden. Rechts zijn er vier vensters als op de begane 

grond, maar ditmaal minder hoog doorgestoken. 

 

Linker zijgevel: 

Aan de linkerzijgevel valt de opzet met verschillende bouwdelen op. Uiterst links is de 

grotendeels blinde kopgevel te zien van de achtervleugel, met rechts een klein venster 

en in de top een gemetseld siermotief. De terugwijkende vleugel tussen achterbouw en 

voorbouw wordt gekenmerkt door een (nieuwe) deur met daarna een reeks vensters die 

worden afgewisseld door gemetselde steunberen. Uiterst rechts de kopgevel van de 

voorbouw. Deze is gelijk aan de gevel die zich aan de rechterzijde van de school bevindt 

maar zonder rondbogen. Op de begane grond bevinden zich hier drie vensters met een 

6-ruits verdeling. Dit wordt herhaald op de verdieping. In de top van de gevel bevindt 

zich siermetselwerk waarin ventilatie is aangebracht.  

 

Achtergevel: 

In de achtergevel bevindt zich links de uitkragende kopgevel van de gymvleugel, met 

rechts een ingang met een niet originele pui. De terugwijkende achtervleugel heeft 

achtereenvolgens vier vensters met 6-ruits verdeling met daartussen een steunbeer, een 

dubbele deur met glas en bovenlichten, en wederom vier vensters met daartussen 

steunberen. 

 

Rechter zijgevel: 

Aan deze kant wordt het gebouw gekenmerkt door de opeenvolging van de gymvleugel, 

een verbindingslid en de kopgevel van de hoofdvleugel. De gymvleugel wordt enerzijds 

gekenmerkt door metselwerk, maar anderzijds door een aan de lengtezijde wit 

geschilderde gevel. Achter het schilderwerk was voorheen de betonstructuur in het zicht 

gelaten. De betonkolommen omklemmen achtereenvolgens een deur met glas en 

bovenlichten met daarvoor een bordes van beton, daarna volgen twee forse vensters met 

roedeverdeling en bovenlicht. Het (één laags) verbindingslid wijkt terug en heeft een 
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witgeverfde gevel, met links een ingang met een deur met 3-ruits invulling. Bovenlangs 

dit bouwdeel bevindt zich een reeks bovenlichten.  

De kopgevel wordt voorafgegaan door een terras met bakstenen randen en 

betonplavuizen. Op de begane grond bevinden zich drie forse vensters met 

roedeverdeling, welke oorspronkelijk ingangen waren, die worden beëindigd door een 

blinde rondboog. Op de verdieping bevinden zich drie vensters met een 6-ruits invulling 

zoals in de kopgevel aan de linkerzijde. Geheel bovenin bevindt zich wederom een 

gemetseld siermotief met schuine zijden.  

 

Interieur: 

Het interieur is met de laatste verbouwing (2018-2019) flink aangepast. De 

hoofdstructuur is echter redelijk bewaard gebleven. Deze structuur kenmerkt zich door 

een rondgang om de binnenplaats waar zich aansluitend de klaslokalen en andere 

ruimtes aan bevonden. De originele ruimten zijn nog beleefbaar, al zijn er wel meerdere 

doorbraken gemaakt en zijn bijvoorbeeld de originele toiletgroepen verdwenen. De 

gymzaal is als grote ruimte nog in tact. De afwerking van het originele interieur is 

grotendeels verdwenen. Deuren en vensters zijn vervangen en het metselwerk is niet 

meer zichtbaar omdat er isolatie voor is geplaatst. De originele trap met afwerking, is op 

andere tegels op de stootborden  na, nog wel aanwezig. Ook zijn de pilaren in de hal nog 

duidelijk herkenbaar en is de muurschildering van Joop Jansen nog aanwezig maar niet 

meer zichtbaar. Deze is bij de recente verbouwing achter het isolatiemateriaal geplaatst.  

 

Overige: 

Behalve door genoemde bordessen werd het gebouw omgeven door muurtjes en taluds 

die in baksteen zijn gemetseld gecombineerd met een betegeling in betonplavuizen. Deze 

zijn deels nog aanwezig. Langs het gebouw lagen gazons, heesters en geboomte en langs 

het achter terrein waren betonnen paaltjes met ijzeren buishekken welke niet meer 

aanwezig zijn. Behalve de bordessen direct aan het pand gelegen is de originele 

tuinopzet niet meer aanwezig.  

 

 

Reden van plaatsing 

 

HUISHOUDSCHOOL uit 1954 van architect A. Vermeulen 

 

Architectuurhistorische criteria: 

- De voormalige huishoudschool heeft architectuurhistorische waarde als een 

redelijk gaaf bewaard voorbeeld van een schoolgebouw uit de vroege jaren 1950, 

uitgevoerd in een aan de ideeën van de Bossche School verwante trant. 

Karakteristiek is de klassieke opzet rondom een binnenhof, met vleugels die 

worden gekenmerkt door een combinatie van traditionele motieven 

(schoonmetselwerk, pannendaken, blinde rondbogen) en moderne elementen. 

Door zijn op de Bossche School terug te voeren vormgeving neemt het ontwerp in 

de naoorlogse architectuur van de gemeente Oude IJsselstreek een uitzonderlijke 

positie in, en is er sprake van zeldzaamheidswaarde. 

- Als een voormalige huishoudschool – waarvan de oorspronkelijke opzet met 

rondom een binnenhof gesitueerde vleugels voor diverse functies nog goed 

herkenbaar is – is het object van typologisch belang. 

- Het ontwerp neemt een waardevolle plek in binnen het oeuvre van de in zijn tijd 

gerenommeerde Eindhovense architect A. Vermeulen. Weliswaar behoort hij niet 

tot de ‘eerste garde’ van de Bossche School, maar als navolger van de ideeën van 

de vooraanstaande monnik-architect Hans van der Laan neemt hij in de 

naoorlogse bouwkundige ontwikkelingen een belangrijke positie in. Zijn ontwerp 

voor de school in Ulft vormt een heldere en uitgebalanceerde vertaling van het 

gedachtegoed van de Bossche School.  

- De architectuurhistorische waarde is door het aanbrengen van meerdere 

wijzigingen aangetast. Hierbij gaat het om het vervangen van alle oorspronkelijke 
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stalen ramen, binnendeuren met kozijnen en tegelvloeren. Daarnaast is het 

karakter van het interieur aanzienlijk gewijzigd door het stucen van de 

schoonmetselwerkwanden. Desondanks zijn er nog voldoende 

architectuurhistorische waarden over.  

- Het bouwwerk vertegenwoordigt hoogwaardige esthetische kwaliteiten en wordt 

gekenmerkt door een zorgvuldig samengesteld ontwerp, met een levendige 

combinatie van bouwdelen, afwisselend materiaalgebruik en enkele markante 

details. In het oog springend zijn onder meer het uitgebouwde toegangsportaal, 

de met rondbogen verlevendigde kopgevel van de voorbouw, en de in een 

betonstructuur vormgegeven gymvleugel. 

- De schildering van Joop Jansen die alhoewel aan het zicht onttrokken is, volgens 

de eigenaar nog aanwezig is, is van kunsthistorisch belang.  

 

Stedenbouwkundige criteria: 

- Vanuit verschillende standpunten neemt het object een sterk in het oog vallende 

positie in met belangrijk beeldbepalende en zelf oriënterende waarde. Dit geldt 

zowel voor de Dierenriem zelf, als vanaf de hierop aansluitende Veldstraat en de 

langs de achterzijde van de school gelegen Anton Tijdinklaan. 

- Als een alzijdig opgezet bouwwerk met representatieve gevels langs de Dierenriem 

en de Anton Tijdinklaan, neemt het object een belangrijke stedenbouwkundige 

positie in.  

 

Algemeen historische criteria: 

- De vroegere rooms-katholieke landbouwhuishoudschool vertegenwoordigt hoge 

cultuurhistorische waarde als een verwijzing naar de onderwijshistorische en 

agrarische ontwikkelingen in Ulft e.o. 

- Als huishoudschool die op initiatief van de Aartsdiocesane Boeren en Tuinders Bond 

is opgericht geeft het bouwwerk een beeld van de verzuiling, zoals die zich in het 

katholieke Ulft e.o. manifesteerde. In deze betekenis is het bouwwerk een 

illustratie van de historische ontwikkelingen binnen de katholieke gemeenschap in 

de gemeente Oude IJsselstreek. 

- Het ontwerp weerspiegelt op een goed herkenbare manier de contemporaine ideeën 

over de opzet en vormgeving van een voor het huishoudonderwijs bedoelde 

school.  
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Afbeeldingen 

 
De voormalige landbouwhuishoudschool (rode ovaal) 
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Ontwerpschetsen van A. Vermeulen (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) 
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Voorgevel 

 

 

 

 

Linkerzijgevel vanaf de Veldstraat Linkerzijgevel vanaf de Anton Tijdinklaan 
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Achtergevel 

 

 
Voorgevel en rechterzijgevel  
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Rechterzijgevel van de voormalige gymzaal 

 

 
De school vanaf de Anton Tijdinklaan, de verschillende bouwdelen zijn goed waar te nemen. Op het 
dakvlak zijn enkele zonnecollectoren geplaatst.  
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Achtergevel van het hoofdvolume bezien vanaf de binnenplaats 

 

 
Gang grenzend aan de binnenplaats 

 

 

 

Trappenhuis 
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Het voorportaal van beton en staal, met gemeentewapen en origineel bordes 

 

 
 


