Zorg

CONCEPT VAN BESCHERMD
KLEINSCHALIG WONEN:
DUURZAAM, EXPLOITABEL EN
VISUEEL AANTREKKELIJK

Aannemingsmaatschappij Hegeman uit Nijverdal levert in opdracht van Zorgpartners Friesland
één dezer dagen Westerpoort in Franeker op: zes groepswoningen voor bewoners met dementie
en zeven huurappartementen voor senioren in het historische centrum van de stad. Het betreft
een concept van beschermd kleinschalig wonen met als kenmerken ‘duurzaam, exploitabel én
visueel aantrekkelijk’.
Tot 2008 had de GGZ onderdelen van zijn psychiatrische
zorg in de ‘oude’ Westerpoort – een complex dat aan de
Vijverstraat en deels aan de Academiestraat gebouwd
is. Onderdeel van het complex was een voormalig
kruisbroedersklooster. Toen de GGZ zijn activiteiten
verhuisde en de Westerpoort te koop zette, hapte
Zorgpartners Friesland toe.

aangeboden. De Westerpoort was bouwkundig
niet slecht, maar niet geschikt voor het concept van
beschermd kleinschalig wonen, waarbij een kleine groep
ouderen als het ware een gezin vormt en 24 uur per
dag begeleid en verzorgd wordt. Het was dus vrij snel
duidelijk dat er gesloopt zou worden. Hierbij verzorgde
WMR naast de totale sloop ook de asbestsanering.’

Van zorg naar service

Aanpasbaar aan nieuwe zorgbehoefte

Bouwmanager Jan van der Wielen van Zorgpartners
Friesland: ‘Wij hadden een masterplan vastgesteld,
waarin we een ontwikkeling uitzetten. De toekomst
is niet meer aan enkele grote instellingen, maar aan
meerdere kleine locaties waar zorg op maat wordt

Omdat inzichten en overheidseisen in de ouderenzorg
snel veranderen, was het voor Zorgpartners Friesland
een belangrijk uitgangspunt dat de nieuwbouw flexibel
en demontabel zou zijn: ‘Makkelijk aanpasbaar aan een
nieuwe zorgbehoefte, maar ook duurzaam, exploitabel

‘W

e hebben vooral
gezorgd voor
duurzaamheid’
- Hedzer van der Heide

33

Zorg
én visueel aantrekkelijk.’ Dat laatste was uiteraard
ook een wens van de gemeente Franekeradeel,
die in het historische stadscentrum geen al te
moderne nieuwbouw wenste, maar ook geen
historiserende kitsch.

Modulaire bouwvorm

‘I

n de zorg hebben
veranderprocessen
alleen een begin’
- Jan van der Wielen
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Architect Johan Sijtsma uit Leeuwarden
vond uiteindelijk een mooie tussenvorm: een
straatwand in moderne roestbruine en donkere
bakstenen met tussenstukken in witte stuc, met
allemaal verschillende geveltoppen zoals je die
ook elders in historische binnensteden ziet nu eens puntig, dan eens recht. ‘De voorkant
suggereert nu dat er verschillende woningen
staan, maar aan de binnenkant is het gewoon
één complex,’ vertelt Van der Wielen. ‘De
appartementen hebben geen verbinding met
het kleinschalig wonen, maar als we van een
groepswoning appartementen willen maken, of
andersom, dan kan dat vrij makkelijk.’
Achteraf is Van der Wielen blij dat hij voor die
modulaire bouwvorm heeft gekozen, omdat er
door veranderingen in de zorgwereld het nodige
moest worden aangepast tijdens het project:
‘Aanvankelijk wilden we 36 zorgplekken.
Dat moesten er later 40 worden en nog later
zelfs 48. Dat konden we opvangen door het
aantal appartementen terug te brengen van
11 naar 7. Maar nog steeds hebben we te
maken met veranderingen. In de zorg hebben
veranderprocessen alleen een begin.’

Logistieke uitdaging
Aannemingsmaatschappij Hegeman onderscheidde
zich met haar laagste prijs van andere geselecteerde
partijen, en werd daarom het werk gegund.
‘Eigenlijk een verrassing,’ bekent projectleider
Marcel van den Noort van Hegeman. ‘Sinds jaren
werken wij door heel het land, maar een klus in
het noorden was alweer even geleden. Op verzoek
van de opdrachtgever werd regelmatig gewerkt met
lokale leveranciers en onderaannemers. Uiteraard
gingen we hierbij niet over één nacht ijs, en zijn de
gecontracteerde partijen zorgvuldig geselecteerd.
Het nauwe contact met deze veelal onbekende
partijen heeft uiteindelijk geresulteerd in een
prettige samenwerking op de bouwplaats.’

Variatie in bouwen
‘Bouwtechnisch was de klus niet heel ingewikkeld,’
zegt Van den Noort. ‘Het was wel heel gevarieerd,
met al die verschillende gevels. Er zitten allerlei
leuke en sprekende details in, zoals verschillende
kleuren baksteen en gevelstuc, witte gevelbeton,
daken met verschillende soorten pannen. En
in de gevels liggen sommige kunststof kozijnen
heel diep, terwijl andere er juist wat uit springen;
heel leuk om te bouwen.’ Het oude klooster, een
rijksmonument uit de 15e eeuw, onderging een
grondige restauratie: de buitenkant is in oude luister
hersteld met reparaties aan de buitenkozijnen, en
nieuwe stuc- en verflagen op de gevels. Binnen
werden diverse ruimten opnieuw ingedeeld en ook
bestaande stuc- en verflagen hersteld.

Zorg

en klus in het
noorden was
voor ons al weer
even geleden’
- Marcel van den Noort

Duurzame installaties
Voor de installaties betrok Zorgpartners Friesland Damstra
Installaties uit Driesum in het bouwteam. Van der Wielen:
‘Vroeger lieten we meestal een installatieadviseur een technisch
ontwerp maken, dat we dan in aanbesteding brachten. Nu
hebben we zes bedrijven gevraagd om een presentatie te geven.
Daaruit kozen we drie bedrijven die een offerte mochten
uitbrengen, en daaruit kwam Damstra als beste naar voren.
Hedzer van der Heide van de installateur: ‘Het ging om een
complexe technische installatie, deels nieuwbouw en deels in een
rijksmonument, die in korte tijd opgeleverd moest worden. We
hebben vooral gezorgd voor duurzaamheid: zonnecollectoren,
ledverlichting en een wko-installatie.’
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‘E

Met de realisering van de kleinschalige woonvorm Westerpoort kunnen de bewoners in
de visie van Zorgpartners Friesland een zo normaal mogelijk leven leiden, iets wat ieder
mens zo lang mogelijk wil, en ook verdient.

Fotografie: Johan Sijtsma Architecten

Tijdens de uitvoering had Grunsta Architecten Groep BNA de leiding over de bouwdirectie.
Voor zowel Hegeman als Damstra was het een uitdagend proces om in de historische
binnenstad te bouwen, waar maar weinig ruimte was voor een bouwplaats. Dat maakte
de aanvoer en opslag van materiaal lastig. Van den Noort: ‘Je moet extra goed nadenken
over wanneer je wat laat komen, en goed overleggen met de andere partijen.’ Van der
Heide: ‘Dat ging prima hoor. We kenden elkaar niet, het was even aftasten, maar we
zaten snel op één lijn.’
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