WONEN

44 zorgappartementen Tellepark, Heerenveen

HET RESULTAAT VAN
EEN REKENSOM
Het getal 44 is op vele manieren deelbaar. Om voor 44 bewoners een
gebouw te maken, kun je dan ook alle kanten op. Het plan voor een
nieuwe woonplek voor cliënten van Alliade is om die reden meerdere
keren gewijzigd. Het resultaat van de rekensom: zestien woongroepen
in vier gebouwen, waarvan twee aan elkaar gespiegeld. Met de
ruggen tegen elkaar aan en een binnentuin als hart.
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‘M

eegedacht
vanaf de
allereerste schets’

- Teunis van de Pol

‘Vanaf het prille begin betrokken zijn bij een pro-

dere projecten uitgevoerd in dit gebied, op loop-

ject, dat levert het beste resultaat op’, zegt Teunis

afstand van het centrum van Heerenveen. Deze

van de Pol van ASB Bouwmanagement, het bedrijf

appartementen zijn een aanvulling daarop. ‘We

dat verantwoordelijk was voor de directievoering

hebben meegedacht vanaf de allereerste schets en

namens opdrachtgever Zwanenburg Projecten.

het PVE technisch inhoudelijk getoetst aan de

‘Door vroeg in een project betrokken te worden,

hand van het laatste ontwerp. Ondanks dat de

kun je goed je kennis en kunde inbrengen en nog

voorschriften voor een dergelijk zorggericht ge-

meedenken in het ontwerp van een gebouw. Maar

bouw vrij algemeen duidelijk zijn, zijn in de plan-

ook aan de toetsende kant en wat betreft het zicht

nen nog behoorlijk wat veranderingen geweest,

op de financiën werkt het prettig.’

met name vanwege de prijsstijgingen in 2018. Toen

Vanaf de eerste schets

de financiële doorrekening ook op orde was, konden we de marktconforme huurovereenkomsten

‘Al in 2016 maakten we een eerste doorrekening

opstellen. We hebben alle bouwvergaderingen

voor dit project’, vervolgt Van de Pol. Eerder al

geleid en genotuleerd. De aannemer droeg verant-

waren er in samenwerking met Zwanenburg an-

woordelijkheid voor het dagelijks toezicht.’
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Prijs en relatie
Die aannemer was Hesco Bouw, en ook hier was
men bekend met het ontwikkelgebied in Heeren-

‘K

projectleider bij Hesco Bouw. Voor de bouw werd

walitatief werk
in een behoorlijk
snel tempo’

een traditionele methodiek toegepast. Er werden

- Mark Zijnge

veen. ‘Het is fijn dat je niet alleen op prijs gekozen
wordt, maar ook op relatie’, vertelt Mark Zijnge,

mortelschroefpalen voor de fundering gebruikt,
constructieve wanden in kalkzandsteen en schilvloeren voor de verdieping en dakvloer. ‘Hier is

De patiogedachte

mede op ons advies voor gekozen. Het maakt je

Voor de 44 bewoners werden 22 studio’s en 20

flexibeler in het leidingwerk in met name de vloeren.’

appartementen gerealiseerd. Voor het zorgpersoneel kwamen er een kantoor en een slaapruimte.
Ieder gebouw heeft een wasruimte en een woon- en
eetkeuken waar gezamenlijk gekookt wordt. Elke
woning heeft een eigen buitenruimte, en er is de
gezamenlijke binnentuin. Zijnge: ‘Die patiogedachte zorgt voor een knus en huiselijk geheel met
elkaar. Daarvoor verdient architect Jan van der
Zwaag alle complimenten.’

Luchtdicht
Zijnge: ‘De gebouwen moesten voldoen aan een
qv;10 waarde van 0,25, dat is behoorlijk luchtdicht.
Onze bouwmethodiek is zó opgezet dat alles zo
goed mogelijk luchtdicht is te maken. Dat vraagt
om correcte detaillering in de aansluitingen, geen
kieren en het gebruik van luchtdichte voorzieningen zoals luchtdicht afpurren, folies en dergelijke.
De woningen houden op deze manier hun warmte zo lang mogelijk vast.’
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Repetitie
‘De uitdaging was hier om goed kwalitatief werk
neer te zetten in een behoorlijk snel tempo. Dat is
vlot verlopen en goed gelukt. Het gebouw leende
zich er perfect voor om in repetitie te werken, mede
omdat we vooraf de detaillering goed hadden
doorgenomen. Als een treintje kon alles achter
elkaar door gaan. Logistiek was het niet heel makkelijk. De bouwplaats was krap en bevond zich te
midden van andere bouwprojecten, dus was het
een kwestie van goed afstemmen.’

Aandachtspunt
‘De lucht-warmtepomp was voor ons een aandachtspunt’, zegt Dirk Jacob Visser, projectleider
bij Damstra Installatietechniek. ‘We hadden in de
selectie goed gekeken naar de meest geschikte,
maar in de grotere uitvoering bleek er toch meer
geluid geproduceerd te worden dan wenselijk was.
Dat passen we nu aan. Het leerde ons goed bewust
te zijn van de keuzes die we al in een vroeg stadium maken, voor omstandigheden die later nog
kunnen wijzigen. We gaan bij het eindresultaat
altijd uit van de verwachtingen van de klant, naast
de regelgeving waar we aan moeten voldoen. Alleen
dat zorgt ervoor dat iedereen tevreden is.’
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Toilet op maat
‘Het mooiste was om te zien hoe blij de bewoners waren met het eindresultaat.
De doelstelling is dat ze hier langdurig blijven wonen. Daardoor konden we
een aantal specifieke wensen, afgestemd op de bewoners, uitvoeren. Zo
hebben we voor een aantal bewoners het sanitair afgestemd op de lengte van
hun lichaam. Voor de een moesten douche- en toiletvoorzieningen juist wat
lager en voor de ander veel hoger. Tussen beide zit wel 15 centimeter verschil.
Het is toch prettig dat je geen opstapje nodig hebt om in je eigen huis naar de
wc te kunnen, of dat je je leven lang te laag zit. Dat zijn details die goed werden gezien en die wij met trots hebben uitgevoerd.’

Opdrachtgever/
Ontwikkelaar

:

Zwanenburg Projecten

Architect

:

VDZ architecten

Bouwmanagement

:

ASB Projecten

‘W

Constructeur

:

Raadgevend ingenieursbureau
Jansen Wesselink

Aannemer

:

Hesco Bouw

- Dirk Jacob Visser

Installateur

:

Damstra Installatietechniek

DRONE FOTO: Hesco Bouw

44 ZORGAPPARTEMENTEN
TELLEPARK, HEERENVEEN

Kennis delen

ONDE R A A NNE ME R S E N L E V E R A NCIE R S
Afvalinzameling

:

NNRD

beperking. Ze wonen zelfstandig, met begeleiding’,

Bewegwijzering

:

Noorderlicht Reclame

vertelt Visser. De belangrijkste eis voor de instal-

Kalkzandsteen

:

Calduran Kalkzandsteen

Levering Calduran
kalkzandsteen

:

Bouwcenter Meijer

Digiprotect deuren,
Zorgplus schuifdeursets,
deurkozijnsets, hang- en
sluitwerk

:

BPZ

‘Deze appartementen zijn voor bewoners met een

laties was een duurzame oplossing, geschikt voor
gebruik in deze woonvorm. ‘We hebben in het
vinden van die oplossing veel kennis kunnen delen
met Alliade. Zij hadden de nodige specifieke wensen, wij de ervaring met de juiste installaties. Zo
moeten de bewoners wel zelf de temperatuur van
het douchewater kunnen regelen, maar moeten

TEKST: Thea van der Schaaf

e hebben specifieke
wensen uitgevoerd,
afgestemd op de bewoners’

FOTOGRAFIE: Henri Vos

BOU W T E A ML E DE N

ze zich niet kunnen verbranden.’
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