
Renovatie van de Kloosterspieker 

 
In het bos bij het 550 jaar oude Klooster Ter Apel staat de Spieker. De Spieker is een replica van 

een historische voorraadschuur uit 1650, gebouwd op originele zwerfkeien en afgewerkt met leem 

en riet. De schuur doet momenteel dienst als opslagruimte voor de kloosterorganisatie, maar 

bestuur en directie onderzoeken reeds enige tijd mogelijkheden om daar verandering in te brengen. 

Sterker nog: zij willen de Spieker voor komende generaties behouden en dat betekent noodzakelijk 

onderhoud en duurzame renovatie. Uiteindelijk is besloten de daarbij horende specialistische 

werkzaamheden uit te laten voeren met Novariet van Polytech zodat de Spieker in de komende 

decennia optimaal kan worden benut. 

 

Ambachtelijke renovatie 

Bijzonder is dat Polytech Kunststoffen de ambachtelijke renovatie gaat uitvoeren in samenwerking 

met onderwijs- en kennisinstellingen, zoals het Deltion College en het Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap. De leerlingen en de leermeesters die op dit moment deelnemen aan de 

praktijkopleiding voor rietdekkers, krijgen in dit renovatieproject de kans om het oude ambacht te 

combineren met de verwerking van nieuwe, innovatieve bouwmaterialen. 

In de komende weken wordt de oude situatie in videobeelden vastgelegd voor latere generaties. 

Ook de herstelwerkzaamheden worden volledig gedocumenteerd: van de afbouw en verwijdering 

van het oude materiaal tot de oplevering van de vernieuwde Spieker.  

Naast deze uitvoerende werkzaamheden, staat de maand mei voor diverse deelnemers in het teken 

van het leren omgaan met de uitdagende verbinding van het oude ambacht met de verwerking van 

nieuwe materialen. 

 

Van voorraadschuur naar regiopromotie 

Oorspronkelijk diende de schuur als schaapskooi op de Kloosterenclave. De naam ‘Spieker’ komt 

echter van het Latijnse ‘spicarium’, dat tiendenschuur betekent. In dergelijke voorraadschuren 

sloegen kasteelheren ‘een tiende’ van de oogst van hun pachters op, als belasting in natura. 

Het doel van de renovatie is om de voorraadschuur van vroeger te behouden, maar dan niet met een 

voorraad goederen, maar met een voorraad kennis en wetenswaardigheden uit de regio. In de 

Spieker wordt interessante informatie uit de streek bijeen gebracht en toegankelijk gemaakt voor 

bezoekers. Een en ander wordt aangevuld met een kleine expositie over het gebruik van riet en 

historische bouwmaterialen door de eeuwen heen. Het wordt een interessante vindplaats op de 

Kloosterenclave waarin de traditie van de overdracht van kennis en vaardigheden centraal blijft 

staan. 

 

Benutten als leerwerkproject 
De renovatie van de Spieker wordt benut om ambachtelijke kennis en vaardigheden en het gebruik 

van nieuwe duurzame materialen te combineren. Daarom wordt de uitvoering in de vorm gegoten 

van een leerwerkproject om kennis en ervaring uit te wisselen en om nieuwe vakmensen op te 

leiden, aansluitend bij de innovaties in het bedrijfsleven en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het 

project wordt uitgevoerd door Polytech met steun van het Deltion College, het Centrum voor 

Innovatief Vakmanschap, de Vakfederatie Rietdekkers en het Rietdekkers Opleiding Nederland 

(RON). 

 

Versterking beroepsonderwijs bedrijfsleven 

In de afgelopen maanden heeft Polytech Kunststoffen met verschillende overheden en 

kennisinstellingen de mogelijkheden verkend om het thema ‘Duurzame productie, verwerking en 

onderhoud van nieuwe bouwmaterialen’ te koppelen aan het opleidingsdomein ‘Bouw en Infra’. 

Het onderhouds- en vernieuwingsproject waartoe het bestuur van Klooster Ter Apel nu de opdracht 

heeft gegeven, is een uitstekende inspiratiebron en mooie gelegenheid om verder vorm en inhoud te 

geven aan vernieuwing van praktijkgericht beroepsonderwijs. 
 



 
 

 
 

 


