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De meeste mensen maken eerst hun huis af voor ze aan de tuin beginnen, wij deden het andersom

TEKST MIRANDA TEN WOLDE
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PLEIN VAN
OUDE MAVO
IS NU TUIN
Toen Martin en
Susanne Wimmenhove wat
meer ruimte en
een grotere
tuin wilden,
hadden ze ook
gewoon een
iets groter huis
kunnen kopen.
Maar ze kozen
voor een oude
school, waar ze
nog jaren de
handen vol aan
hebben, maar
met in elk geval ruimte zat.

O

p de meeste plekken ligt nog
oude, grijze vloerbedekking en
zitten de systeemplafonds er nog
in. Maar de woonkamer van Susanne en
Martin Wimmenhove is inmiddels goed
leefbaar en naar hun eigen smaak ingericht,
met vintage designvondsten en een grote
ovalen eettafel die Martin zelf ontwierp. De
rest van de oude G.H. Dreseschool aan de
Hoofdweg in Slochteren - eerst ulo, later
mavo - nemen ze stapje voor stapje onder
handen. Ze kochten het nog geen twee jaar
geleden. En twee jaar koken op een campinggasstel lijkt lang, maar is in de praktijk best
vol te houden, vindt Susanne. ,,Het went
snel, hoor. We hebben hier nu een tijdelijk
keukenblokje. Voorheen liepen we met de
afwas naar voren, waar water was. Of we
haalden een pan water voor de aardappels bij
het kraantje in het toilet. Maar sinds een
maand hebben we hier nu ook water. En een
afwasmachine.’’ Martin, grijnzend: ,,Ook dat
went snel.’’
In de woonkamer hebben ze het balkenplafond teruggebracht. Een wand is groen

geschilderd, maar wat echt opvalt is de houten vloer, gelegd in Hongaars puntmotief.
,,We houden van duurzaam en hergebruik,
dat willen we overal in de school laten terugkomen. Dus toen we een oplossing voor de
vloer zochten, dachten we: waarom geen
pallethout?’’, zegt Susanne.
,,Maar ja, dat is vrij zacht en niet echt
geschikt. Gelukkig had de Friese palletboer
bij wie we terechtkwamen een oplossing: hij
had nog een stapel Franse pallets staan. Die
waren veel harder, gemaakt van appel-, peren- en olijfbomenhout.’’ Martin timmerde
de vloer er zelf in en met de Marokkaanse
kelim erop – een vloerkleed dat ze meenamen van een van hun reizen naar Marokko –
werd het veel mooier dan ze vooraf dachten.
Martin: ,,Ik heb meteen die palletman opgebeld: hoeveel heb je nog van dat hout liggen,
want ik koop het allemaal!’’
Wonen in een klaslokaal is heel wat anders
dan een gewone huiskamer, maar veel nieuwe spullen hoefde het stel niet aan te schaffen. De groene bank van Artifort had Susan>>

Wie Martin Wimmenhove (35) en Susanne
(36) Wimmenhove-Mars, katten Coco en Pepper.
Waar voormalige mavo in Slochteren.
Wonen hier sinds september 2015.
Gebouwd in oorspronkelijk stamt de school van
vóór 1900, maar van het oudste deel is niets
meer te zien. Tussen 1919 en 1963 zijn telkens nieuwe delen aangebouwd.

Favoriete plekje in de tuin, waar vroeger het
schoolplein was.
Laatst gekocht Masters stoelen van Kartell.
Woontip durven! Als je ergens je zinnen op hebt
gezet, gewoon doen. Je kunt vaak meer dan je
denkt.
Woonwens een grote woonkeuken en aangrenzende veranda maken met uitzicht op de tuin.
Website hw88.nl

