
Bundeling van krachten
tussen

corporatie en zorgpartners
De nieuwbouw, naar een ontwerp van Grunstra 
Architectengroep, is in de plaats gekomen van dertien 
ouderenwoningen en dienstencentrum It Pleisterplak. 
Deze gebouwen voldeden niet meer aan de eisen van deze 
tijd. Het dienstencentrum is in vernieuwde vorm 
teruggekomen als aanvulling op het dagelijks leven van de 
bewoners. Een gezamenlijke huiskamer, het restaurant en 
de biljartruimte moeten het centrum tot een toegankelijke 
ontmoetingsplek maken voor bewoners en ouderen uit de 
gemeente.

Traditioneel bouwproces
‘Door inspanningen van het bouwteam is het een prachtig 
gebouw geworden met een hoge kwaliteit’, zegt Bert ten 
Hoeve van Nijhuis Noord, die de bouw van het complex 
verzorgde. Hij vond het echter jammer dat er geen gebruik 
werd gemaakt van de kennis die Nijhuis Noord in huis 
heeft op het gebied van conceptueel bouwen. ‘Omdat het 
een traditioneel bouwproces was, is er veel arbeid op de 
bouwplaats verricht. Vanwege de zware winter gaf dit een 
enorme verstoring van de uitvoering en is de ruwbouw 
behoorlijk vertraagd. Het bouwen volgens concept gaat 
veel soepeler.’

Middenin de historische binnenstad van Franeker heeft 
woningstichting Accolade samen met Zorggroep Tellens 
het Botniahuis gebouwd. Het gebouw heeft de vorm van 
een hofje waarin 23 zorgappartementen en negen 
aanleunwoningen zijn gerealiseerd. Het dagelijkse gebruik 
wordt samen met het dienstencentrum van Stichting 
Welzijn Ouderen en Zorggroep Tellens uitgevoerd. Een 
voorbeeld van bundeling van krachten tussen corporatie 
en zorgpartners. Aannemer Nijhuis Noord realiseerde het 
energiezuinige en weinig onderhoud vragende bouwvolume, 
waarbij adviesbureau Sijperda-Hardy als adviseur optrad 
en Breman Drachten BV de installaties uitvoerde. 
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Ook was het logistieke proces een redelijke uitdaging. Op de binnenstedelijke 
locatie in hartje Franeker moesten door een steegje alle bouwmaterialen 
naar binnen gebracht worden. Dit vergde veel afstemming met de verschillende 
partijen op de bouwplaats.

Aanpassing installaties
‘De installateur heeft zich erg ingespannen om een installatie te maken die 
past bij het gebouw’, weet Ten Hoeve. André Terpstra van Breman Drachten 
BV, die de installaties heeft uitgevoerd, legt uit: ‘We hebben geprobeerd om 
de beheer- en onderhoudskosten voor de opdrachtgever zoveel mogelijk te 
beperken. Zo zijn de algemene afzuiging en ventilatie van elke woning 
individueel uitgevoerd, maar toch centraal geregeld. Het van oorsprong vrij 
zware gebouwbeheersysteem hebben we vervangen door een web-based 
beheerssysteem. Via een touchscreen bij de balie kunnen medewerkers de 
verlichting inschakelen en de verdere installaties, inclusief de verwarming, 
regelen. Dit is voor de verpleging gemakkelijk te bedienen. Door de goede 
samenwerking en een gezamenlijk ontwerp is het een project met hoge 
kwaliteit geworden.’

Jan Canninga van adviesbureau Sijperda-Hardy: ‘We hebben 
gebruik gemaakt van beproefde A-keuze materialen, zodat de 
opdrachtgever weinig onderhoud zal hebben. Om een 
energiezuinige installatie te krijgen zijn er gelijkstroommotoren 
op de afzuigventilatoren gekomen. Er zit een warmte-
terugwininstallatie (WTW) in de gebalanceerde afzuigsystemen 
van de luchtbehandelingskasten van de keuken en de zalen. Alle 
pompen zijn met toeren geregeld en in de gangen en algemene 
ruimtes is gebruik gemaakt van ledverlichting.’

Terpstra: ‘We hebben voorzieningen voor de aanleg van 
zonnepanelen meegenomen in de bouw. Deze worden nu in 
opdracht van Tellens alsnog gemonteerd.’

‘Traditioneel bouwen 
gaat langzamer dan 

conceptueel bouwen’

- Bert ten Hoeve

‘Utiliteitsinstallaties 
projecteren in 

beperkt beschikbaar 
woningbouwvolume’

- Jan Canninga
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Opdrachtgever : Accolade, Heerenveen 
Opdrachtgever : Zorggroep Tellens, Franeker

BOUWTEAMLEDEN
Architect : Grunstra Architecten Groep, Bolsward
Bouwdirectie : Fooq, Heerenveen
Adviseur installaties : Sijperda-Hardy Adviesbureau, IJlst
Aannemer : Nijhuis Bouw, Assen
Installateur E & W : Breman Drachten, Drachten

ONDERAANNEMERS & LEVERANCIERS
Dragende staalconstructies

& Dakhekken : K. Stok en Zn, St.-Annaparochie
Hang- en sluitwerk : Klunder Drachten, Drachten
Levering en montage 

stalen kozijnen & deuren : BPZ, Vries
Levering en montage ZORGPLUS : BPZ, Vries
Uitbloeiingsarme Metsel- en Voegmortel : Remix, Borger

32 ZORGAPPARTEMENTEN, FRANEKER
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‘Beheer- en 
onderhoudskosten 

zoveel mogelijk beperkt’

- André Terpstra

Voorkomen van legionella
 ‘Uitdaging in dit project was om utiliteitsinstallaties te projecteren 
in het beperkt beschikbare woningbouwvolume’, vertelt 
Canninga. ‘De standaardhoogte van woningbouw is 2.60 m en 
utiliteit vergt meer ruimte. Dit was niet heel makkelijk.’ Ook 
Terpstra vond de mix van utiliteit en woningbouw een lastige 
opgave. ‘Omdat er geen verlaagde plafonds zijn, hebben wij 
elektra, ventilatie, verwarming, waterleiding en riolering in het 
beton moeten wegwerken. Hier kwam nog bij dat de vloeren 
niet te warm mogen worden vanwege de aangelegde 
waterleidingen. Dit om legionellabesmetting in het zorggebouw 
te voorkomen.´ De verwarmingsbuizen zijn daarom op bepaalde 
plekken omgelegd. Firma Kalsbeek, gespecialiseerd in 
legionellapreventie en -bestrijding, heeft tijdens de uitvoering 
van het project meegekeken. Terpstra: ‘Omdat de geplande 
dikwandige cv-buizen niet konden worden ingestort, hebben 
we in de appartementen en algemene ruimten gebruik gemaakt 
van flexibele Rehau buizen.’

Geluidsstil
Canninga: ‘De luchtkanalen en transportleidingen hebben we 
in de kruipruimtes gepositioneerd. Deze ruimtes zijn verlicht, 
zodat de onderhoudsmonteurs goed zicht hebben.’ Hij vervolgt: 
‘Om de hoogtes te beperken, hebben we de luchtbehandelingskasten 
buiten op het dak gezet. Deze moeten geluidsstil zijn in verband 
met de geluidsnorm van 40 dB(A) na elf uur ’s avonds. Als 
adviseur hebben we er bovenop gezeten om dit goed voor elkaar 
te krijgen.’

Proefopstelling badkamer
Terpstra: ‘Om een voor de zorg gebruiksvriendelijke en logische indeling te krijgen, 
hebben we een proefopstelling van de badkamer gemaakt in de werkplaats van Breman. 
De badkamer moest rolstoeltoegankelijk en gemakkelijk in gebruik zijn, voor verpleging 
en bewoner. Ook de uitgezochte materialen konden zo bekeken worden. De plaats van 
de schakelaar, het stopcontact en het planchet zijn aangepast en er is gekozen voor een 
andere wastafelkraan.’ Ten Hoeve: ‘De interieurarchitect heeft goed werk geleverd. Dit 
is voor de bewoners erg belangrijk. Al met al hebben we een mooi project gerealiseerd. 
De mensen die erin zitten, zijn zeer tevreden.’

De bouw is medio 2012 gestart en heeft ongeveer anderhalf jaar in beslag genomen. 
De zorgappartementen hebben een badkamer, slaapkamer en een pantry (kleine keuken). 
De aanleunwoningen zijn ruimer van opzet en hebben een royale woonkamer, een 
keuken, twee slaapkamers, een badkamer en een berging. Het Botniahuis is een voorbeeld 
hoe corporaties en zorginstellingen hun kennis en kunde, ook op het gebied van financiën, 
kunnen bundelen om nieuwe en gevarieerde woonzorgconcepten te blijven realiseren.
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