Woningbouw

Duurzame studentenkamers

tegenover de hogescholen

‘Een van de meest duurzame studentencomplexen van Nederland’, zegt Kamerbemiddeling
Leeuwarden over de in juni geopende Campus Leeuwarden. Mecanoo Architecten, Friso
Bouwgroep en de installateurs Damstra en Lammerink hebben inderdaad gezorgd voor een
zeer verantwoord gebouwd en energiezuinig gebouw, dat is beloond met het BREEAM-predicaat
Very Good.

‘H

et eerste landcomplex
in het noorden met
vacuümtoiletten’
- Hedzer van der Heide

Pier Zwerver van Friso Bouwgroep zegt het met stelligheid: ´De
Campus Leeuwarden, recht tegenover de hogescholen Stenden en
NHL, is zeker 40 procent duurzamer dan volgens het Bouwbesluit
noodzakelijk. Hij somt achter elkaar op: ‘Zonnecollectoren,
zonnepanelen, een warmtepomp met een lage-temperatuurinstallatie,
vacuümtoiletten, waterbesparende douchekoppen, infiltratiehemelwaterafvoeren, ledverlichting, een enorm hoge isolatiewaarde
van 5,1 voor de gevel, 5,5 voor het dak en de vloer, een enorm
hoge luchtdichtheid…’ En dat is dan alleen nog het gebouw zelf:
om het BREEAM-certificaat te kunnen halen is ook rekening
gehouden met omgevingsfactoren zoals openbaar vervoer op
loopafstand en het behoud van of compensatie voor de natuur:
‘Vleermuiskasten, vogelkasten, insectvriendelijke beplanting,
vlinderstruiken, noem maar op.’
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Hedzer van der Heide van Damstra Installatietechniek, dat de w-installaties
verzorgde, is met name trots op de vacuümtoiletten. ‘Normaal gesproken
worden die vooral toegepast in treinen en op schepen. Dit is in elk geval
het eerste landcomplex in het noorden, maar misschien wel van Nederland,
dat ze heeft. Onze monteurs zijn op cursus geweest bij de leverancier om
kennis en ervaring op te doen om ze te kunnen installeren.’

Bouwteam
Friso werkte na een gewonnen aanbesteding in een bouwteam met onder
meer de installateurs Lammerink en Koninklijke Damstra Installatietechniek
het ontwerp van Mecanoo Architecten uit volgens ‘de Frisofilosofie’. Zwerver:
‘Ieder bedrijf heeft zo zijn favoriete bouwstijl: de een doet zo veel mogelijk
in houtskeletbouw, de ander in kalkzandsteen, en wij hebben timmerlieden
bij wie beton door de aderen stroomt. Wij hebben de visie van de architect
ingevuld met een betonskelet - prefab uit eigen fabriek - met prefab wanden,
breedplaatvloeren en compleet geïsoleerde en beglaasde kozijnen. Zo min
mogelijk poppetjes op de bouw, zo veel mogelijk mensen die met een dak
boven hun hoofd de onderdelen kunnen voorbereiden.’
Mecanoo Architecten won ongeveer drie jaar geleden een prijsvraag met
zijn visie voor de bouw van, op termijn, drie studentenblokken tegenover
de hogescholen, tussen het Leeuwarder Rengerspark en de rondweg. ‘We
hebben een ontwerp neergelegd waarin de omgeving heel erg gerespecteerd
wordt: de doorzichten blijven behouden, met name van het park naar de

‘D

e omgeving heel
erg gerespecteerd’

- Martijn Meester

SRC Dakmanschap
Wij maken grauwe daken groen
Naast ecodaken verzorgt SRC traditionele bitumineuze dakbedekkingen
en kunststof daken in een grote variëteit aan kleur. Zo kan een kunststof
bedekking in uw huisstijl worden uitgevoerd, compleet met logo en
tekst. Een nieuwe trend, waarmee u uw organisatie ook vanuit de lucht
profileert. Kunststof wordt aangebracht met hete lucht zonder open vuur
(geen branders), heeft een lange levensduur en vergt weinig onderhoud.
Daarnaast heeft het materiaal een hoge reflectiewaarde, waardoor het
gebouw minder snel opwarmt.
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weg en vice versa’, legt architect Martijn Meester uit. ‘Belangrijke uitgangspunten waren
verder dat we wilden zorgen voor heel veel daglichttoetreding en voor een mooi uitzicht
vanuit iedere unit. In de studentenwereld zie je veel rechttoe-rechtaan bouw, met van
die containerunits. Wij wilden met nadruk géén anonieme eenheidsworst, maar iets
unieks voor elke ruimte.’ Dat is onder meer uitgewerkt met transparante trappenhuizen
die het daglicht toelaten in de gangen naar de kamers (van elk 23 vierkante meter),
door de blokken ten opzichte van elkaar te laten verspringen, ze belemmeren elkaars
uitzicht niet. Verder zitten de kozijnen semi-speels in de gevels, steeds net niet op
dezelfde hoogte en net niet recht onder elkaar. ‘Dat geeft een eigen identiteit aan elke
kamer.’

Aardse kleuren

‘T

immerlieden bij
wie beton door
de aderen stroomt’
- Pier Zwerver
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Qua uitstraling koos Mecanoo voor een donkere aardse kleur: ‘Je zou kunnen zeggen
dat de blokjes uit de grond omhoog komen.’ Het idee is uitgewerkt met een ambachtelijk
gebakken baksteen van Vogelensangh in Deest. ‘Doordat het niet overal even heet is
in de oven, hebben de stenen een kleurverschil. Normaal gesproken zou dat uitgesorteerd
worden, maar wij maken er gebruik van, om de gevels een gradiënt (kleurverloop, red.)
te geven, van donker naar licht.’
‘Werkelijk schitterend’, vindt Zwerver van Friso die vinding. ‘Als er straks een tweede
en een derde toren worden gebouwd, krijgen die dezelfde steen, maar wel weer net een
stukje lichter. Als het plaatje straks compleet is, zie je één groot verloop.’ Het prachtige
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:
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:
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effect maakt dat Zwerver graag vergeet wat een
enorm moeilijke klus het metselen eigenlijk was:
‘Het is sorteren, sorteren, sorteren, tot op de
steiger, want het luistert ontzettend nauw met
die kleurnuances. Wie ons aan het werk heeft
gezien, weet misschien nog dat we af en toe een
stukje steiger even verticaal demonteerden: alleen
zo konden we goed beoordelen of we nog op de
juiste weg waren. We hebben ook best een aantal
vlakken opnieuw moeten doen.’ De stenen zijn,
doordat ze niet allemaal even heet zijn gebakken,
ook niet allemaal even groot. ‘Dat maatverschil
moest opgevangen worden, en dat was dan weer
erg moeilijk doordat de kozijnen niet op één lijn
zitten.’ Kortom: uitdaging genoeg, maar het
resultaat mag er zijn. ‘Een kwalitatief hoogwaardig
pand, ontzettend duurzaam, modern… echt een
aanwinst’, vindt Zwerver. Alle 110 gemeubileerde
kamers in het eerste blok zijn verhuurd. Dat de
tweede woontoren er komt is nagenoeg zeker.
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