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NIEUWE SCHOOL HERDEREN IS MODEL VOOR  VLAANDEREN 

Vanmiddag is de symbolische eerste steen gelegd voor de nieuwe gemeentelijke 
basisschool De Tol in Herderen. De nieuwe school wordt gerealiseerd via de publiek-
private samenwerking Scholen van Morgen en is goed voor een totale investering van 
4,7 miljoen euro. De nieuwe basisschool in Herderen is door de Vlaamse bouwmeester 
ook uitgekozen als modelproject voor Vlaanderen. 

In november 2014 is de bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen 
gestart met de afbraak van het Parochiaal Centrum langs de Sint-Jansstraat. Intussen zijn de 
betonnen keerwanden geplaatst, is verdieping -1 klaar en wordt er volop gewerkt aan het 
gelijkvloers. Eind april 2016 worden de bouwwerken afgerond en in september 2016 moet de 
nieuwe gemeentelijke basisschool de deuren openen. 

Bert Cilissen, schepen van Onderwijs Riemst: "De totale oppervlakte van de nieuwe school 
bedraagt 1.868 m². Naast klaslokalen, polyvalente ruimten en technische ruimten omvat het 
project ook een aantal omgevingswerken. Een overdekte speelplaats van 102 m², een open 
speelplaats van 975 m² en een fietsenbergplaats van 65 m². De school zal plaats bieden aan 
135 leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs. Goed voor een investering van 4,7 miljoen 
euro, waarvan meer dan 80 procent gesubsidieerd wordt." 

De nieuwe school wordt gerealiseerd samen met Scholen van Morgen. Het gaat om een 
DBFM-project waarbij meer dan 80 procent van het project gesubsidieerd wordt. Concreet 
wil dit zeggen dat de Scholen van Morgen-vennootschap instaat voor het ontwerp (Design), 
de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) van de scholen 
gedurende 30 jaar.  

Bert Cilissen, schepen van Onderwijs Riemst: "Tijdens die 30 jaar betaalt de gemeente een 
beschikbaarheidsvergoeding. Na 30 jaar wordt de infrastructuur aan de gemeente 
overgedragen. Wij zijn dan ook erg tevreden dat we volgens dit principe een nieuwe school 
kunnen realiseren. Als gemeentebestuur vinden wij het belangrijk dat elk kind in eigen dorp 
naar school kan gaan. De dorpschool is een fijne ontmoetingsplek en houdt het dorp jong. 
Dankzij dit project kunnen we een goed onderwijsaanbod aanbieden in een moderne 
infrastructuur." 

  



Via de inhaaloperatie DBFM Scholen van Morgen staan in Vlaanderen in totaal 165 
nieuwbouw en/of renovatieprojecten gepland over alle onderwijsnetten heen. “Reeds meer 
dan 70 bouwwerven werden opgestart. De eerste “School van Morgen”, het GTI in 
Londerzeel, is al in gebruik genomen. De doelstelling is om dit jaar meer dan 100 werven te 
hebben opgestart en minstens 15 scholen te openen”, licht Vlaams minister van Onderwijs 
Hilde Crevits toe.  
 
In de provincie Limburg gaat het om een totale investering van 265 miljoen euro voor 18 
scholenbouwprojecten. 14 van de 18 projecten bevinden zich reeds in bouwfase. 

In het kader van deze inhaaloperatie voor scholenbouw koos de Vlaamse bouwmeester het 
project voor de bouw van de nieuwe school in Herderen uit tot één van de modelprojecten in 
Vlaanderen. 

Mark Vos, burgemeester Riemst: "De unieke inplanting van de school nabij het sport- en 
speelterrein, de gemeentelijke kinderopvang Ukke Puk en de sporthal Hirtheren maken dit 
project uitzonderlijk multifunctioneel als één van de scholen van morgen. Bovendien geeft de 
nieuwe school ons ook de mogelijkheid om onze gemeentelijke kinderopvang uit te breiden. 
Het Parochiaal Centrum dat afgebroken is voor de bouw van deze nieuwe school, wordt 
geïntegreerd in de nieuwbouw. De toekomstige school vervult met andere woorden ook de 
functie van buurthuis voor de leefgemeenschap en het verenigingsleven in Herderen. Het 
dubbel gebruik van een polyvalente zaal met plaats voor 225 personen, een volledig 
ingerichte keuken en een vergaderlokaal maken dit mogelijk. Aan de Sint-Jansstraat in 
Herderen komen binnenkort niet alleen veel troeven samen,maar het is ook een voorbeeld 
van hoe je gemeenschapsmiddelen optimaal kan inzetten." 

Het ontwerp is van DierendonckBlancke Architecten en aannemer Reynders B&I staat in 
voor de realisatie en het 30-jarig onderhoud.  

-Einde persbericht - 

  

Voor meer informatie: 

Mark Vos, burgemeester Riemst - gsm 0476 47 72 68 -  mark.vos@riemst.be 

Bert Cilissen, schepen van Onderwijs Riemst - gsm 0495 79 88 47 - bert.cilissen@riemst.be 

Miranda Gijsen, diensthoofd Communicatie -  gsm 0476 498 466 -  miranda.gijsen@riemst.be  

Jolien Lievens, communicatiemedewerker Scholen van Morgen - gsm 0497 93 35 67 - 

jolien.lievens@agrealestate.eu 
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