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Nieuw schoolgebouw voor het Zuyderzee Lyceum in Lemmer 
 

Gemeente De Fryske Marren en VariO Onderwijsgroep hebben een volgende stap gezet naar een nieuw 
duurzaam en toekomstbestendig schoolgebouw voor het Zuyderzee Lyceum in Lemmer. Het bouwplan 
en de begroting is onlangs goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast is 
de nieuwbouwlocatie - aan de Straatweg 52D - beschikbaar. Na de selectie van een aannemer voor de 
uitvoering en het wijzigen van het bestemmingsplan, kan in de zomer van 2023 mogelijk worden gestart 
met de bouw. De nieuwe school krijgt een oppervlakte van ongeveer 3.000 m2 en is geschikt voor 355 
leerlingen. 
 
Het huidige schoolgebouw - aan de Riensingel in Lemmer - is inmiddels 58 jaar oud. Het is niet 
energiezuinig, voorziet niet (meer) voldoende in de onderwijskundige behoeften van deze tijd, heeft veel 
onderhoud nodig en is daardoor aan vervanging toe. Het nieuwe schoolgebouw is energiezuinig en voorziet 
in de onderwijskundige behoeften. Daarnaast wordt het volledig gasloos, energiezuinig verwarmd én 
gekoeld, krijgt het energiezuinige LED-verlichting en 170 zonnepanelen. Deze extra maatregelen zijn 
mogelijk door een zogenoemde ‘duurzaamheidstoeslag’, waarbij zowel de gemeente als het schoolbestuur 
samen extra investeren in duurzaamheid en een toekomstbestendige onderwijsvoorziening. Het school-
gebouw wordt hierdoor een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Het doel is uiteindelijk Nul Op de 
Meter (NOM) of zelfs een Energie Neutraal Gebouw (ENG). 
 
Wethouder onderwijs Barbara Gardeniers: “Het is mooi dat we - door de handen ineen te slaan - zo’n mooi 
duurzaam en toekomstbestendig schoolgebouw kunnen realiseren voor scholieren en docenten dat 
volledig kan voldoen aan de onderwijskundige behoeften. Het ontwerp past daarbij ook nog eens goed in 
de omgeving. We vinden het, net als de medeweggebruikers, belangrijk dat de school straks ook op een 
goede en veilige manier wordt ontsloten op andere wegen in de buurt. De mogelijkheden hiervoor worden 
verder onderzocht waarover we de buurtbewoners later verder informeren.” 
 
Herkenbaar gebouw voor scholieren en docenten 
Het ‘huis in de polder’, zoals het schoolgebouw ook wel wordt genoemd, is ontworpen door architecten-
bureau BDP uit Rotterdam. Miranda Hazelaar, locatiedirecteur Zuyderzee Lyceum Lemmer: “Thuisnabij 
onderwijs in een duurzaam gebouw, het voortgezet onderwijs is toekomstbestendig in Lemmer.” 
 
De architect was onderdeel van een ontwerpteam - onder leiding van LindHorst huisvestingsadviseurs -
waarin ook Adviesbureau Sijperda-Hardy en Ingenieursbureau abtWassenaar hebben samengewerkt. Dirk 
Speelman, voorzitter college van bestuur VariO Onderwijsgroep: “Met een prachtig, licht en nieuw gebouw 
een mooie toekomst tegemoet op het Zuyderzee Lyceum!” 
 
Nieuwe locatie voor schoolgebouw Zuyderzee Lyceum 
Op de plek waar het schoolgebouw komt staat nu nog het PAC-gebouw dat in de loop van 2023 wordt 
gesloopt. Met de huidige eigenaar Dynhus is overeengekomen dat het in eigendom komt van de gemeente, 
zodat de locatie klaargemaakt kan worden voor de nieuwbouw. De huidige bestemming staat niet toe dat 
op deze locatie een school komt, daarom moet dit worden aangepast. Terinzagelegging volgt begin 2023 en 
naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast in het tweede kwartaal van 2023. 

 
 



Voor de redactie  
Als bijlage vindt u een aantal illustraties van het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw, gemaakt door 
architectenbureau BDP. Daarnaast kunt u een 3D-animatie van de nieuwsbouw bekijken via ons 
YouTubekanaal. 
 
Wilt u meer weten na het lezen van dit persbericht, neem dan contact met ons op via 
pers@defryskemrren.nl of 06 22 74 89 33. 
 
Voor vragen aan Vario Onderwijsgroep kunt u rechtstreeks contact opnemen met Jessica Dijkstra-Vos,  
PR en Communicatie, via telefoon 0527 - 635 958 of mail: Jessica.dijkstra@vario-onderwijsgroep.nl. 
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