
S TA AT  J O U W  H U I S  I N  D I E R E N ?
. . . A L S  J E  O N Z E  ST E E N G O E D  C H A L L E N G E  W I N T  W E L !

In Dieren staat de monumentale voormalige Willem Kölling Nutskleuterschool uit 1931. 
De school is één van de gebouwen die zijn geselecteerd voor de Steengoed Challenge van 
de provincie Gelderland. Deze challenge biedt een unieke kans om te wonen in een mooi oud 
gebouw en daagt mensen uit hierin hun eigen woningen te realiseren. Wij zoeken voor dit oude 
schoolgebouw het beste plan om het gebouw een nieuw leven te geven! 

De school is geschikt voor het maken van ca. drie woningen, gemeenschappelijke ruimten zijn mogelijk. 
Het plan dat het best voldoet aan onze wensen wint de challenge. Winnen betekent dat je het pand 
mag kopen en dat je wordt begeleid door een team van deskundigen van gemeente en/of provincie. 
Voor het mooiste plan stelt de provincie in samenwerking met het bedrijfsleven een prijs beschikbaar.

Het beste plan:
 ® maakt de buurt blij!
 ® beschikt aantoonbaar over het geld dat nodig is voor aankoop (€ 500.000,-) en de herbestemming
 ® respecteert de geschiedenis en architectuur van het gebouw en de plek
 ® voorziet in circa drie levensloopbestendige woningen
 ® toont dat je een monument heel goed kan verduurzamen (mag innovatief)
 ® laat zien dat deze voormalige school op een groene manier in de omgeving past

Op 26 september kun je het gebouw komen bekijken en kun je vragen stellen. 
Een plan voor deze locatie ontvangen wij uiterlijk 2 november. Op 3 december maken we bekend met 
welke groep mensen we door willen. Daarna gaan we uiteraard ook in gesprek over de afspraken die 
nodig zijn in het kader van de voorgenomen verkoop (prijs, moment van overdracht, etc.) en afspraken 
die nodig zijn (denk aan het bestemmingsplan) om de plannen te realiseren.

Geïnteresseerd? 
Meld je dan aan voor de kijkdag via erfgoed@rheden.nl. In verband met de coronamaatregelen is 
aanmelden verplicht! We plannen dan een tijd voor je bezoek. Lukt het niet op deze dag, laat het 
dan weten, dan kijken we of we een ander moment kunnen vinden. Voor meer informatie zie onze 
locatiepagina op www.mijnhuisstaatingelderland.nl of www.rheden.nl/steengoed.


