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gemeente  : Oude IJsselstreek  

postcode + plaats : 7051 CV  Varsseveld  

straat + huisnr.  : Hovenstraat 10 

naam object  :  

 

bescherming  : gemeentelijk monument  

eigenaar/gebruiker(s) :  

kadastrale gegevens : 

 

oorspr. functie  : landbouwschool/landbouwhuishoudschool  

huidige functie  : kinderopvang 

 

bouwjaar  : 1928 (latere uitbreidingen)  

architect  : P.C. Rijkse (gemeentearchitect) 

bouwstijl/type  : Amsterdamse Schooltrant  

 

beschrijver  : Monumenten Advies Bureau (drs. J.H.J. van Hest) 

datum beschr.  : 05-10-2012 

datum foto  : 21-08-2012 

bronnen  : bouwdossier Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (SARA 1053  731) 

     bouwdossier gem. Wisch, arch.nr. 21.987, 27.200, 27.823  

opmerking  :  
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Typering: 

 

De in oorsprong uit 1928 daterende voormalige lagere landbouwschool is uitgevoerd in een aan de 

Amsterdamse School verwante trant. Karakteristiek is onder meer de expressieve werking van de met 

keramische pannen gedekte kap, waarbij vooral de geknikte opzet langs de onderzijde van de 

steekkappen opvalt. Ook onderdelen zoals de ingangspartij, het hierboven gelegen ijzeren armatuur 

waarop oorspronkelijk de naam van de school te lezen was, en het decoratieve zoldervenstertje bovenin 

het ingangsrisaliet sluiten in hun vormgeving aan bij de Amsterdamse School. Verder is het gebouw 

tamelijk ingetogen van karakter, met een welhaast zakelijke uitstraling. In zijn opzet werd de school 

uitgevoerd volgens het corridorprincipe en met afzonderlijke praktijk- en theorielokalen. Toen het 

gebouw na de oorlog werd verbouwd en uitgebreid, gebeurde dit in aansluiting bij de toenmalige 

vormentaal, maar zonder bijzondere stijlkenmerken. De uit de zestiger jaren daterende (eveneens 

binnen de bescherming vallende) achtervleugels worden dan ook gekenmerkt door een tamelijk 

pragmatische opzet, waarbij evenwel door de gemetselde gevels en een met pannen gedekte kap is 

aangesloten bij het karakter van de oudbouw. Aan de voorzijde van het gebouw kwamen toen twee 

nieuwe vensterpartijen. Door hun kunststenen omlijsting en het gebruik van stalen ramen (bewegende 

delen) zijn ze karakteristiek voor de naoorlogse ontwikkelingen. Uit vergelijking met oud fotomateriaal 

blijkt dat van deze vensterpartijen het meest rechter exemplaar een ingang verving, vergelijkbaar van 

opzet als de nu nog in de voorgevel liggende linker ingang. De tweede vensterpartij kwam ter plekke 

van een risaliet met enkele kleine vensters. Verder verloor het gebouw de oorspronkelijke 

terreinafscheiding, die uit gemetselde posten en houten hekken bestond.                  

Het was de in 1888 geboren architect Pieter Cornelis Rijkse die in 1928 het ontwerp leverde. Hij was 

gemeentearchitect van Wisch, waaronder Varsseveld en Heelweg destijds vielen. Van hem is bekend 

dat hij in 1913/1914 deelnam aan het door de Maatschappij ter Bevordering der Bouwkunst ingestelde 

examen voor ‘bouwkundig tekenaar, bouwkundig opzichter en onderbaas’ (zie Archiwijzer Bonas). In 

Varsseveld ontwierp hij ook het gemeentehuis (1926-1928) en de Koningin Wilhelminaschool (1923). 

Tegelijk met deze school realiseerde hij de in Heelweg gelegen Prinses Julianaschool.      

                                                  

Historie en ligging 

 

Het bouwwerk staat aan de zuidzijde van de Hovenstraat, een straat ten zuidwesten van de kern van 

Varsseveld. De Hovenstraat is een secundaire verbindingsstraat, tussen de Spoorstraat (w.) en de 

Burgemeester van de Zandestraat (o.). Het schoolgebouw maakt deel uit van een woonbuurtje met 

lintbebouwing, en is gelegen op een bijbehorend terrein met aan de straat een tuin en achter een 

schoolplein. Ten westen van het terrein bevindt zich de Pastoriehof, een latere doorgang naar de naast 

en achter de school gelegen woningen. Aan de overzijde van de school leidt een haaks op de 

Hovenstraat gelegen verbindingsweg naar een parkeerterrein.                   

 

In 1928 werd het gebouw in gebruik genomen als een Lagere Landbouwschool voor jongens (linker 

ingang) en een Landbouwhuishoudschool voor meisjes (later verdwenen rechter ingang). Rijkse 

verbouwde de school in 1936. In 1960-1961 zijn naar een ontwerp van het Aaltense bureau Wm. Hebly 

de twee achtervleugels gebouwd. Hier kwamen lokalen voor handvaardigheid en landbouwwerktuigen 

(w.) en een overblijf- en praktijklokaal (o.). Van de uit dezelfde tijd daterende grote vensterpartijen in de 

voorgevel kwam er één ter plekke van de vroegere ingang van de huishoudschool. Tot 1969 bleef het 

gebouw als een lagere landbouwschool in gebruik. Nu is er (onder meer) een kinderopvang. Het 

interieur is omwille van deze functie in 2002-2004 aangepast. Aan de achterkant is een groot aantal 

ramen vernieuwd, en hier kwam een zeer forse dakkapel.          
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Gebouw 

 

Plattegrond en opbouw 

De school heeft een in hoofdzaak U-vormige plattegrond, op basis van een hoofdgebouw met twee 

ongelijke en deels schuin gelegen achtervleugels. Er is één bouwlaag, met een zolderverdieping onder 

schilddaken met gesmoorde Hollandse pannen. Op de oudere bouwdelen gaat het om verbeterde 

Hollandse pannen, de jongere bouwdelen hebben opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Langs de 

oudere bouwdelen bevinden zich breed overstekende houten bakgoten met enige profilering, de jongere 

bouwdelen hebben eenvoudige bakgoten zonder een breed overstek. Op het voorste dakschild van het 

hoofdgebouw is een houten dakkapel met een plat dak en twee raampjes met een horizontale roede. 

Op het achterschild bevindt zich een niet originele zeer forse dakkapel, met links daarvan een eveneens 

niet originele kleinere dakkapel met brandtrap. De gevels van de oudere bouwdelen zijn gemetseld in 

grauwgele en licht genuanceerde baksteen in kruisverband, met snijvoegen. Ze hebben een trasraam in 

paarsrode baksteen. Van de jongere bouwdelen is het metselwerk in halfsteens verband uitgevoerd, in 

gele baksteen en ook hier met een trasraam in paarsrode baksteen. Kozijnen, ramen en deuren 

bestaan tenzij anders genoemd uit hout.        

                       
Voorgevel 

Aan de voorzijde (n.) heeft de school een in hoofdzaak symmetrische gevel, met twee in de richting van 

de gevelhoeken gelegen risalieten met een topgevel en steekkap. In het linker risaliet bevindt zich de 

hoofdingang, bereikbaar via een ondiepe portiek met getrapte dagkanten. De ingang bevat een dubbele 

deur met asymmetrische deurraampjes en paneelverdeling. Een betonluifel overhuift de ingang, 

waarboven zich een bovenlicht bevindt. De overgang naar de hierboven gelegen topgevel wordt 

gemarkeerd door een smeedijzeren armatuur, waarvan de belettering verloren ging. De armatuur is 

verlevendigd met enkele siermotieven. Langs de topgevelzijden bevindt zich enig siermetselwerk en 

verder is hier in het midden een klein zoldervenster met afgeschuinde hoeken en enkele sierroeden. 

Links van het risaliet ontvangt het gebouw daglicht door een drielichtsvenster met benedenramen en 

bovenlichten. Hiervan zijn de bovenlichten verlevendigd met opliggende horizontaalroeden. Rechts van 

het risaliet wordt de gevel in het midden geleed door een iets minder uitkragend risaliet, met een 

kunststenen afwerking. Hier bevindt zich een forse vensterpartij met een 9-ruits invulling, met bovenin 

een stalen klapraam. Aan weerskanten van dit risaliet bevinden zich enkele kleine vensters met een 

raampje met een opliggende horizontaalroede. Het risaliet rechts langs de voorgevel heeft een hoog 

trappenhuisvenster, doorgestoken in de topgevel en met een kunststenen omlijsting. Het venster bevat 

een raam met een 9-ruits invulling en een bovenin een stalen klapraam. Uiterst rechts een tot ingang 

gewijzigd venster.               

               

Rechter zijgevel 

Op de rechter kopgevel van het hoofdgebouw sluit een naoorlogse en iets lager doorgestoken uitbouw 

aan, met enkele kleine vensters en een hoge bakstenen schoorsteen.       

              

Linker zijgevel 

Aan de linkerzijde een éénlaags uitbouw met een plat dak, langs de hoofdmassa deel uitmakende van 

de oostelijke achtervleugel.  

 

Achtergevel 
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Op de achtergevel sluiten de twee later toegevoegde vleugels aan. De hier links op de achtergevel 

aansluitende (w.) vleugel wordt door een verbindingslid met een plat dak verbonden met de oudbouw. In 

het verbindingslid is aan de westzijde een ingang met een dubbele deur, geflankeerd door vensterpuien 

tussen gemetselde penanten. De achtervleugel heeft hier verder brede vensters met een 8-ruits 

invulling, waarvan de bewegende raamdelen in staal zijn uitgevoerd. De vensters worden afgewisseld 

door een ingang met een dubbele stalen deur, waarvan beide vleugeldeuren zijn voorzien van een 4-

ruits deurraam. Verder is hier uiterst rechts nog een zij-ingang. Aan de zuidelijke kopzijde zijn er vier 

vensters in een vierkant formaat en met een vernieuwde invulling. De oostelijke lengtegevel bevat een 

reeks van vijf lokaalvensters met een 8-ruits invulling, als genoemd aan de westzijde. Vierkante 

vensters voorzien het verbindingslid aan deze zijde van daglicht. Bij de aansluiting op de oudbouw 

springt het verbindingslid terug.  

De oostelijke achtervleugel is voorzien van een reeks vensters in staand formaat en met een 

vernieuwde invulling. Eén venster is hier gewijzigd in een ingangspartij. 

Van de hoofdvleugel bevat de achtergevel een reeks vensters die deels in staand en deels in liggend 

formaat zijn uitgevoerd, en met een gewijzigde invulling.           

 

Interieur 

Aan de binnenzijde wordt het gebouw in hoofdzaak gekenmerkt door een deels vernieuwde 

indelingsstructuur en een gemoderniseerde interieurafwerking. 

        

Overige 

De school wordt aan de voorzijde van de openbare ruimte gescheiden door een bijbehorende tuin met 

een lage gemetselde tuinmuur die is gedekt met bruinkeramische tegels. Aan de achterzijde sluit een 

toegangspoort het schoolplein af. De poort bestaat uit een dubbel draaihek in smeedijzer, met rechts 

een gemetselde post (links bevindt het hangwerk zich in de kopgevel van de westelijke achtervleugel).       

 

   

Reden van plaatsing 

 

Architectuurhistorische criteria 

- Het bouwwerk heeft architectuurhistorische waarde als een karakteristiek voorbeeld van een in 

oorsprong uit het interbellum daterend schoolgebouw, uitgevoerd in een aan de Amsterdamse 

School verwante trant. Karakteristiek zijn onder meer de expressieve pannenkap, de van 

opliggende sierroeden voorziene ramen en de detaillering van  het risaliet met hoofdingang. De 

naoorlogse wijzigingen sluiten aan bij de contemporaine ontwikkelingen, zonder afbreuk te 

doen aan het bestaande karakter. Als een waardevolle latere toevoeging zijn de bedoelde 

achtervleugels van bouwhistorische betekenis. 

- Het ontwerp neemt een waardevolle plek in binnen het oeuvre van gemeentearchitect P.C. 

Rijkse, die ook het gemeentehuis van Varsseveld ontwierp. Alhoewel over deze architect 

vooralsnog slechts weinig gegevens voorhanden zijn, is hij van belang voor een helder beeld 

van de bouwgeschiedenis in de gemeente Oude IJsselstreek.     

- Het bouwwerk vertegenwoordigt hoogwaardige esthetische kwaliteiten en wordt gekenmerkt 

door een zorgvuldig samengesteld ontwerp, met een expressieve met pannen gedekte kap en 

diverse markante accenten.      

- Zowel in de hoofdvorm als de detaillering is het deels voor- deels naoorlogse bouwwerk vrij gaaf 

behouden gebleven, zelfs inclusief een aantal originele (deels stalen) ramen en deuren. De 
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historische gelaagdheid van dit in fasen tot stand gekomen schoolgebouw is nog steeds goed 

herkenbaar.          

 

Stedenbouwkundige criteria 

- Binnen de door woonhuizen gedomineerde lintbebouwing aan de Hovenstraat neemt het 

schoolgebouw een sterk in het oog vallende positie in, met belangrijke beeldbepalende en 

oriënterende waarde.  

- Door zijn markante hoofdvorm en detaillering is het bouwwerk een waardevolle blikvanger, een 

betekenis die wordt versterkt door de ligging op de hoek van de Pastoriehof van waaraf de 

school aan de zij- en achterkant in het zicht ligt. Verder moet hier worden gewezen op de in het 

oog vallende ligging tegenover een op een nabijgelegen parkeerterrein aansluitende 

verbindingsweg, pal tegenover de voorgevel van het gebouw.     

 

Algemeen historische criteria 

- De vroegere school voor lager landbouwonderwijs en landbouwhuishoudonderwijs 

vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde als een verwijzing naar de 

onderwijshistorische en agrarische ontwikkelingen in Varsseveld e.o.  

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

opzet en vormgeving van een voor het landbouwonderwijs bedoelde school. 
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afb. 1  Opname vanaf de Hovenstraat.  
 

 
afb.  2  Detailopname met hoofdingang.    
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afb. 3 & 4 Rechter en linker zijaanzicht.  
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afb. 5 & 6  Opnames aan de achterzijde, met zicht op de westelijke vleugel.  
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afb. 7 & 8  Achterzijde van de hoofdvleugel, en oostelijke achtervleugel.  
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afb. 9 & 10  Detailopnames van de voorgevel.  
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afb. 11  Historische opname (Beeldbank Gelderland). 
 

 
afb. 12  Blauwdruk t.b.v. de bouw in 1928 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers).  
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afb. 13  Detailopname met de twee oorspronkelijke ingangen.  
 

 
afb. 14  Niet uitgevoerd ontwerp voor de w. achtervleugel (Erfg.centr. Achterhoek en Liemers).   
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afb. 15  Situatieschets 1960, met de toen gebouwde achtervleugels (Erfg.centrum A. & L.). 


