
HOE HET BEGON
Vanuit enthousiasme voor het vrijeschoolleerplan 
zijn we in januari 2003 Waldorfschool De Werfklas 
begonnen: een private school in de ecologische 
wijk Eva Lanxmeer in Culemborg. Destijds met 
vier kinderen, nu een school met 75 leerlingen, van 
kleuterklas t/m het 8e leerjaar (2e klas vo). En we 
groeien door tot we in 2024 de 12-klassige school 
zullen hebben gerealiseerd.

Een plek waar mensen van 
verschillende leeftijden en 
achtergronden samen wonen, 
leren, werken en leven. 

Waar mens, natuur en dier 
nauw met elkaar in 
verbinding staan. 

Welkom op Het Werfgoed.

Aan de Lek in Culemborg, op een landgoed van 
12-18 hectare, komt straks deze school te staan. 
De school vormt het levendige middelpunt van 
het terrein. Er staat een biologisch-dynamische 
boerderij, er is een winkel en restaurant en er zijn 
ambachtelijke werkplaatsen. Ook staan er gezins- 
en seniorenwoningen en er is een dagprogramma 
voor uitvallers uit het onderwijs. Het wordt een 
plek waar het fijn toeven is, vol groen, slingerende 
wandelpaden, insecten, vogels en andere dieren. 
Op Het Werfgoed is iedereen uit de omgeving 
welkom. Er is rust, maar ook reuring en volop 
(economische) samenwerking. 

ONS PLAN

ONZE PIJLERS

IN HET  KORT
 • 12-18 hectare land aan de Lek in Culemborg
 • Een 14-klassige private en kleinschalige school
 • Een biologisch-dynamische boerderij
 • Ambachtelijke werkplaatsen
 • 30 senioren- en gezinswoningen
 • Dagprogramma voor uitgevallen leerlingen uit  
    het onderwijs
 • Een gezondmakende plek voor mens, dier en  
    natuur

1. School en zorg
2. Boerderij en ambacht
3. Wonen en gemeenschap

DE SCHOOL
We zien een 14-klassige kleinschalige school voor 
ons, waar kinderen, leerkrachten, ouders en alle 
andere volwassenen daaromheen elkaar 
werkelijk kunnen ontmoeten. 

We willen uitgroeien tot een school voor 200 
leerlingen. Dat betekent 2 kleuterklassen met elk 
circa 10 kinderen per klas en 10-15 leerlingen per 
klas in de basisschool en ons voortgezet onderwijs. 
De school staat in nauwe verbinding met de 
boerderij, de bewoners en de ambachtelijk 
werkende ondernemers.

Een school waar kinderen op een 
gezonde manier worden uit-
gedaagd en zonder prestatiedruk  
kunnen opgroeien tot zelfbewuste 
mensen die de samenleving van 
de toekomst vorm zullen geven. 

ONS ONDERWIJSIDEAAL



BIOLOGISCH-DYNAMISCHE 
BOERDERIJ 
& VOEDSELBOS 

Het Werfgoed wil ruimte geven aan een biologisch-
dynamische boer die zijn bedrijf opbouwt in warme 
relatie met de school. Het idee is de opzet van een 
gemengd bedrijf met groenten, fruit, vlees, eieren en 
mogelijk zuivel. Leerlingen en volwassenen krijgen het 
boerderijleven van heel dichtbij mee: van zaadje tot 
het uiteindelijke product met smaak en marktwaarde. 
Er is een groentetuin, boerderijwinkel en school-
restaurant. Daarnaast is er een voedselbos en pluktuin. 

AMBACHTELIJKE 
WERKPLAATSEN

Kinderen leren veel van mensen die 
ambachtelijk werken. Mede daarom willen we 
op Het Werfgoed werkplaatsen creëren: van 
een smidse tot een timmerplaats en 
textielatelier. Maar ook plekken waar het 
ambacht kan doorgroeien naar kunstateliers 
en verbinding zoekt met moderne technieken. 
De leerlingen zullen deels les krijgen in deze 
werkplaatsen. Daarnaast zijn de ondernemers 
achter de werkplaatsen bereid de kinderen en 
jongeren mee te nemen in hun arbeidsproces. 
‘Het broedhuis’ is hiervoor de aangewezen plek, 
met een collectieve open werkplaats als 
kloppend hart. Rondom bevinden zich een 
aantal ruime ateliers en kleinere studio’s die te 
huur zijn. Ook worden er regelmatig workshops 
en lezingen georganiseerd, toegankelijk voor 
mensen uit de omgeving.

WONINGEN
Op Het Werfgoed willen we woonplekken aanbieden 
voor onder andere leraren, gezinnen, ondernemers 
en senioren. Hierdoor kunnen mensen van 
verschillende leeftijdsfasen en achtergronden zich 
verbinden met elkaar, de school, de boerderij en de 
werkplaatsen. Ons plan omvat de bouw van 20-30 
huur- en koopwoningen of het opzetten van een 
woonvereniging met koopwoningen.

ZORG
We willen een plek creëren voor 
uitgevallen leerlingen binnen het 
voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs, of jongeren 
tussen de 15 en 25 jaar die zijn 
vastgelopen. De jongeren lopen 
met elkaar op in het leven van 
alledag en volgen een dag-
programma. Ze krijgen de kans 
om actief mee te werken op de 
boerderij en in de werkplaatsen. 
Centraal staat ervaring, 
verbinding en zingeving. 
Daarnaast bieden we 
verschillende therapievormen 
voor volwassenen.

HELP JE MEE?
We hebben daadkrachtige mensen 
nodig die met ons mee willen bouwen. 
Mensen die hun handen, kennis en/of 
materiaal helpen inzetten of financieel 
willen bijdragen. Ben jij zo iemand? 
We horen graag van je per mail of 
telefoon.

CONTACT
Waldorfschool De Werfklas
Nico Scheepmakerpad 18
4103 VG Culemborg

06 43 81 73 48 - Nadine Boers
info@hetwerfgoed.nl 
www.hetwerfgoed.nl
www.werfklas.nl


