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Drachten | ,,Het was echt vet, ik ben
zo trots op hem!”, zegt Gizem Ayde-
mir (18), die haar docent Nederlands,
Conrad Berghoef uit Drachten, van-
middag het eerste exemplaar van
zijn boek Leraar op de fietsmocht over-
handigen. Berghoef werd bekend in
heel Nederland door een filmpje op
internet waarin zijn klas verpleeg-
kunde aanROCFriese Poort inDrach-
ten hem bedankte voor de goede zor-
gen tijdens de coronaperiode. In die
Zoomles raakte hij geëmotioneerd
en zat even met zijn mond vol tan-
den. Het filmpje ging viraal. De alge-
mene teneurwas dat Berghoef gestal-
te gaf aan alle leraren die hun lessen
al ‘zoomend’moestengevenhet afge-
lopen jaar.

Gistermiddag werd zijn boek over
zijn ervaringen als leraar in corona-
tijd gepresenteerd. Hij probeerde tij-
dens de lockdowns ondanks de grote-
re afstand toch het contact met zijn
leerlingen niet te verliezen. Hij fiets-
te door de hele omgeving om leerlin-
gen boeken te brengen en te kijken
hoe het hen in de coronatijd verging.
Die ervaringen beschrijft hij in het
boek. Ondertussen denkt hij daarin
terug aan de bijzondere momenten
die hij de afgelopen 25 jaar in het vak
heeft meegemaakt.

Sinds1996 is hij verbonden aan de
Friese Poort, waar hij eerst maat-

schappijleer en nu Nederlands geeft.
,,Het onderwijs is zo’n prachtig vak.
Je hebtmooie ontmoetingenmet jon-
ge mensen die het allemaal nog niet
weten en op het kruispunt staan van
volwassenheid. Dat je dat proces
kunt meemaken en iets voor hen
kunt betekenen daarin is heelmooi.”

Liefdesverklaring
Hijheefthet afgelopen jaar vandicht-
bij meegemaakt hoe de coronamaat-
regelen invloed hadden op zijn leer-
lingen. ,,Voor velen was het lastig.
Het sociale en informele aspect, een
gezellig praatje op zijn tijd, werd
enorm gemist. Daarnaast zag je dat
het niet op school zijnminder stimu-
lerend en motiverend is voor leerlin-
gen.”

Aanvankelijk twijfelde Berghoef
nog toen hij door uitgeverij Spec-
trum benaderd werd om een boek
over dit onderwerp te schrijven. ,,Ik
was bang dat het onderwerp les ge-
ven in coronatijd te deprimerend zou
worden, maar uiteindelijk is het één
grote liefdesverklaring aan het vak
geworden.”

Beste vrienden
Want eerlijk is eerlijk, net als voor
zijn leerlingenwashet ookvoorBerg-
hoef niet altijdmakkelijk omalles di-
gitaal te doen. Gizem signaleerde dit
en besloot de actie op touw te zetten
die later door het hele land bekend-
heid kreeg. ,,Conrad is mijn docent,
maar ookweer niet.We zijn echt bes-

te vrienden en we kunnen alles be-
spreken. Hij is echt verliefd op zijn
baan, maar op een gegeven moment
merkte ik dat hij in een dipje zat en
wilde ik iets voor hem doen.”

Berghoef wilde graag dat leerlin-
gen tijdens hun online lessen hun ca-
mera aan hadden om op die manier
beter contact temaken.Maar Gizems
klas besloot de camera aanvankelijk
uit te laten. Toen de docent zijn leer-
lingen vervolgens weer kon zien,
hield elke leerling een boodschap
met een bedankje omhoog. ,,Ik ben
nooit stil, maar daar was ik echt even
stil van”, blikt Berghoef terug. ,,Voor
mij was het zo’n ontzettend mooi en
krachtig gebaar.”

Hij hoopt dat zowel mensen buiten
als binnen het onderwijs het boek
kunnen waarderen. ,,Het is een bij-
zondere baanmet heel veel uitdagin-
gen, maar wel één die altijd de moei-
te waard is.”
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Conrad Berghoef krijgt zijn boek uitgereikt door Gizem Aydemir (l) en Nynke Dijkstra. Foto: Jilmer Postma

Lippenhuizen | De nieuwe eigena-
ren van de ruim 44meter hoge toren
aan de oostkant van het dorp hebben
ambitieuze verbouwingsplannen
voor ogen. Dat bleek donderdagmid-
dag bij een vergadering van wel-
standsadviescommissie Hûs en
Hiem.

De watertoren werd in 2019 aan-
gekocht door een jong stel uit Gro-
ningen, dat nu tijdelijk in een cara-
van op het terrein woont om op
woonkosten te besparen. Uit alles
blijkt dat de nieuwe eigenarenmoes-
ten schipperen met keuzes en finan-
ciële afwegingen, maar ook dat ze al-
les op alles zetten om hun droom te
realiseren.

Bistro met terras
Op de begane grond van de waterto-
renmoet eenbistromet terras komen
en op de tweede verdieping een bêd&
brochjemet vier kamers. Op de derde
verdieping komt een woongedeelte
en op de vierde een vergaderzaal. Het
grote betonnen waterbassin boven in
de toren blijft voorlopig onaange-
roerd. Het bestaande leidingwerk en
de trapworden als decoratie intact ge-
houden, en er komt een glazen plaat
over het metersdiepe keldergat.

Drie van de vier gevels van de toren
blijven nagenoeg onaangetast en dus
op enkele smalle ramen na herme-
tisch gesloten,maar aan de achterzij-
de van de watertoren worden boven
elkaar drie grote openingen in het
metselwerk gezaagd. Op de begane
grond wordt hiermee een pui gecre-

eerd naar een buitenterras met uit-
zicht op deweilanden. Op de tweede
enderde verdiepingenkomenopdie
plekken inpandige balkons voor zo-
wel de bêd&brochje als hetwoonge-
deelte.

De plannen zijn weliswaar niet
in één keer te realiseren, maar er is

wel een consistente visie neergezet,
zo oordeelt de commissie. „We ge-
ven een compliment aan de archi-
tect en de opdrachtgevers voor de
manier waarop zo’n rijksmonu-
ment stapsgewijs een nieuw leven
krijgt.”

Wel zijn er zorgen of de balkons

voor voldoende daglicht zullen zor-
gen in het gebouw. De commissie ad-
viseert om nog goed na te denken
over een verlichtingsplan.

Het grootste struikelblok is of de
materiaalkeuze zich wel goed ver-
houdt tot de monumentale waarde.
De commissie vindt bijvoorbeeld dat
bij de inpandige balkons staal en alu-
minium niet door elkaar moet wor-
den gebruikt, en zal in haar schrifte-
lijke advies aan de gemeente voor
meer consistentie in het bouwplan
pleiten. Ook zijn er vragen over het
gebruik van glaswol als isolatiemate-
riaal, dat door een duurzamer alter-
natief als hennep of schapenwol kan
worden vervangen.

Typerende ontwerpstijl
De watertoren van Lippenhuizen
werd in1932 gebouwd in zakelijk-ex-
pressionistische stijl. Omdat voor-
oorlogsewatertorens inde typerende
ontwerpstijl van het toenmalige wa-
terleidingbedrijf Intercommunale
Waterleiding Gebied Leeuwarden
(IWGL) een zeldzaamheid zijn gewor-
den, is de toren samen met het toe-
gangspoortje aangemerkt als rijks-
monument.

De watertoren is al lange tijd bui-
ten gebruik en werd in 2019 door wa-
terbedrijf Vitens verkocht. Vorig jaar
ging de gemeente Opsterland ak-
koord met een bestemmingswijzi-
ging.De gemeente zal nahet schrifte-
lijke advies van Hûs en Hiem beslui-
ten over het verlenen van een bouw-
vergunning.

Hermetische toren krijgt metamorfose

De watertoren van Lippenhuizen krijgt een herbestemming. Foto: Jilmer Postma

• Monumentale watertoren van
Lippenhuizen wordt eet- en
slaapgelegenheid

Richard de Boer


