
Studenten slapen in hun ’afstudeeronderzoek’

ACHTERGROND
HERBESTEMMING BASISSCHOOL

3 Studenten doen onderzoek naar herbe-
stemming van voormalige school De
Morgenster in Nieuw-Balinge
3 Dorpsbewoners willen zelf graag wo-
ningen, voor ouderen en starters
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letspullen betrekken de vier studenten van de Hanze

Hogeschool in Groningen maandagmorgen De Mor-

genster in Nieuw-Balinge. Als afstudeerstage mogen

de bouwkundestudenten een nieuwe bestemming

ontwikkelen voor de basisschool. En die opdracht vat-

ten ze niet licht op. Ze werken, eten en slapen in de

school en dat gebeurt op maandag en dinsdag.

Zij willen een goed beeld krijgen van de inwoners

van Nieuw-Balinge. Inloopavonden en wandelingen

door het dorpmoeten daarbij helpen. "Wekunnenhier

niet alleen van negen tot vijf zijn, dan werken veel

mensen", verklaart Jeroen de Boer de overnachting in

de school. En dan loop je tegen lastige dingen aan.

Want Nieuw-Balinge heeft geen supermarkt, zoals

ze in Groningen gewend zijn. Jelmer van der Zweep,

Nynke Telgenhof, Jeroen de Boer en Ylze Lindeboom

hopen op een warme maaltijd bij de voorzitter van

Dorpsbelangen: Albert Wielink. "En de rijdende win-

kel rijdt als het goed is nog voor", lacht Van der Zweep.

Ja, ze zijn blij met de opdracht. Want herbestem-

mingen zijn populair. "Veel voorzieningen sluiten in

dorpen, dus gebouwen komen leeg te staan", zegt Tel-

genhof. En daarvoor moet vanzelfsprekend een nieu-

we bestemming voor worden bedacht.

De studenten doen het onderzoek voor de herbe-

stemming van DeMorgenster. Dat betekent enquêtes

verwerken en alles in kaart brengen. "Weweten al wel

dat het gebouwbouwkundig goed is. De isolatiewerkt

nog perfect", weet Van der Zweep. Ook de wensen van

het dorp zijn bekend. In het gebouw moeten wonin-

gen komen. Multifunctioneel. Lindeboom: "We heb-

ben wel ideeën, maar we willen ons niet vastpinnen."

De school is nu ruim een jaar dicht en dus moet er

veel geregeld worden. "Vandaag hebben we bijvoor-

beeld voor het eerst internet. Dat is wel handig", vindt

Lindeboom.

Albert Wielink is blij met de komst van de studen-

ten. "Het wordt tijd dat de school een nieuwe bestem-

ming krijgt." De vraag over de school kwam uit het

dorp zelf. "Mensen vroegen zich af wat er met de

school zou gebeuren. Het valt toch op, zo’n leegstaan-

de school." Wielink woont zelf schuin tegenover de

school en is nauw betrokken bij het project. Hij verza-

melt de enquêtes en gaat regelmatig even bij de stu-

denten kijken. "Ik mis vooral de kinderen tijdens de

pauze, dat was toch altijd heel gezellig."

Wat er in het schoolgebouwmoet komenweetWie-

link wel, maar hij blijft voorzichtig. "Het idee moet

door het hele dorp gedragen worden." Vrijwel zeker is

dat woningen favoriet zijn. Starterwoningen, zorgap-

partementen; de ideeën schieten nog alle kanten op.

"Een dorp vergrijst langzaam. En onze oudere inwo-

ners willen graag blijven, danmoet je ze wel iets kun-

nen bieden."Wielinks voorkeur ligt dus bij zorgappar-

tementen. "Als er dan ook nog een paar starterwonin-

gen bij kunnen, dan kan Nieuw-Balinge weer een tijd

vooruit."

De inloopdagen zijn op maandag van 11.00 tot 21.00
uur en op dinsdag van 9.30 tot 16.00 uur in De Mor-
genster.
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