
Konotschool de Esch wordt een  
‘Aardgasvrije en Frisse Basisschool’ 

 

Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft scholencomplex de Essen 
uitgekozen voor een pilot om scholen in Nederland aardgasvrij te maken. De gemeente Oldenzaal 



ontvangt hiervoor een subsidie van € 350.000. Deze bijdrage is afkomstig uit het 
innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Basisscholen’. 

De Essen had zich samen met 92 andere scholen uit Nederland aangemeld voor dit programma. Bij 

de selectie is er goed gekeken naar de kwaliteit en aanpak van de verschillende scholen, de 

toekomstgerichtheid en de verdeling over bouwperioden. Deze extra subsidie moet bijdragen aan het 

verbeteren van het klimaat in de scholen en het realiseren van aardgasvrije scholen. 

Een aardgasvrij schoolgebouw houdt in dat er wordt bijdragen aan een beter klimaat, zowel buiten als 

binnen het gebouw. Door het complex energiezuiniger te maken dragen we bij aan het verlagen van 

de CO2-uitstoot. Daarnaast wordt het makkelijker om de lokalen te verwarmen en te ventileren, en 

een frisse school heeft een gunstig effect op de gezondheid en de prestaties van leerlingen en 

personeel. 

 

Investeren in duurzaamheid is investeren in de toekomst 

De subsidie draait om meer dan alleen de directe effecten op het complex en de omgeving, het gaat 

ook om het toekomstbestendig maken van de school. Het biedt daarom een uitgelegen kans om de 

kinderen van Oldenzaal te leren over duurzaamheid door ze actief te betrekken bij deze 

verduurzaming van de school en de gemeente. 

Rob Christenhusz, wethouder onderwijs: “Samen met de schoolbesturen wil de gemeente de 

basisscholen de Linde en de Esch, die in het scholencomplex gehuisvest zijn, de eerste Bijna Energie 

Neutrale (BENG) scholen in Overijssel maken. We zijn blij met deze extra bijdrage van het Rijk om dit 

te kunnen realiseren. Het doel is ook om een voorbeeldfunctie te zijn voor andere scholen. Een 

voorbeeld dat inspireert, aanmoedigt en stimuleert hetzelfde te doen. Voor de hele wijk, Oldenzaal en 

tot ver daarbuiten.” 

Voorzitter College van Bestuur van Konot Arjan Brunger: “Het is fantastisch dat we de Esch mogen 

laten meedraaien in dit innovatieprogramma. We kunnen nu samen met de gemeente nog meer 

realiseren binnen de renovatie van onze school. Erg mooi vind ik dat we onze leerlingen gaan 

meenemen in het hele proces en wij ze op deze wijze gaan laten zien hoe je duurzaam en bijna 

energie neutraal kunt bouwen. Onderwijs voor de toekomst, dat gegeven wordt in een gebouw voor de 

toekomst. 

 


