
WOONGROEP ZANDROOS IN DIEVER 
VAN SUIKERKLONTJE-
ONTWERP TOT GROENE 
SMAAKMAKER
Rood, paars, blauw, geel: de 24 vrolijk gekleurde voordeuren steken helder af 
tegen de lichtbruine houten gevel van Zandroos. Het opvallende wooncomplex in 
Diever is zowel door de ronde vorm als door het gebruik van natuurlijke materialen 
een ware eyecatcher. Ruim elf jaar van idealisme en doorzettingsvermogen 
betalen zich terug in een gebouw dat zijn bewoners doet opbloeien.
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‘De ronde 
vorm was de 

grootste uitdaging’

- Jorrit Kok

De beste ideeën ontstaan achter op een 
bierviltje, wordt wel eens gezegd. In het 
geval van wooncomplex Zandroos is het 
geen bierviltje dat elf jaar geleden de basis 
vormt voor het ontwerp, maar zijn het sui-
kerklontjes. ‘Het idee voor een woongroep 
voor 50-plussers ontstond in een mannen-
praatgroep, vertelt Akke Overzet, een van 
de bewoners en mede-opdrachtgever van 
het project. ‘Zij concludeerden dat de zorg 

voor ouderen steeds vaker neerkomt op de 
schouders van hun kinderen. Om hen niet 
te zeer te belasten, bedachten ze het plan 
voor een wooncomplex waarin je als buren 
voor elkaar zorgt. Niet in fysieke zin, maar 
wel door elkaar te helpen waar dat kan. Er 
werd een vereniging opgericht en een paar 
jaar later, tijdens een kampeerweekend, 
bouwden we met suikerklontjes het eerste 
ontwerp van het gebouw.’ 
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‘Een geslaagd 
duurzaam project’

- Rob van der Hoek

De perfecte voedingsbodem
De Vereniging Seniorenwoongroep Zandroos, 
allemaal actieve, spirituele en milieubewuste 
50-plussers, ging op zoek naar een locatie om de 
droom te verwezenlijken. Dat bleek echter nog 
niet zo eenvoudig. De eerste locatie in Appelscha 
lijkt veelbelovend, maar strandt in het zicht van 
de haven. Na een lange zoektocht komt de locatie 
in Diever in beeld, waar de gemeente Westerveld 
openstaat voor de plannen van de woongroep. Het 
gebied Kalterbroeken tussen Diever en Wapse 
blijkt uiteindelijk de perfecte voedingsbodem voor 
Zandroos.

Tussen een gebouw bedenken met suiker-
klontjes aan een keukentafel en de daad-
werkelijke bouwtekening maken aan de 
tekentafel zit een wereld van verschil. 
Vandaar dat de initiatiefnemers de hulp 
inschakelen van bouwmanager Harry 
Mars. ‘Mijn eerste opdracht was om de 
kosten nauwlettend in de gaten te houden’, 
vertelt hij. ‘De grootste uitdaging was om 
het financiële plaatje rond te krijgen. De 
intentie was om 24 huurappartementen 
te realiseren, maar uiteindelijk hebben we 
gekozen voor een mix van koop en huur. 
Met die aanpassing lukte het ons om de 
benodigde lening van de Triodos Bank te 
krijgen. Daarna konden we eindelijk los.’

Ondanks de nodige aanpassingen in het oor-
spronkelijke plan van de woongroep blijft één 
origineel detail overeind: de ronde vorm van 
het gebouw. ‘Die vorm staat voor ons symbool 
voor de omarming die we willen uitstralen’, 
legt Joke van der Leen van Zandroos uit. ‘Ook 
stond buiten kijf dat we zo veel mogelijk duur-
zame bouwmaterialen wilden toepassen. Met 
begeleiding van Harry Mars hebben we samen 
met Bouwbedrijf Buiteveld en architect Jorrit 
Kok een bouwteam gevormd om zo wensen 
en mogelijkheden op elkaar af te stemmen. 
Dat werkte voor alle partijen erg prettig, om-
dat je meteen knopen kunt doorhakken. Zo 
ontstond de uiteindelijke tekening voor 
Zandroos.’
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‘Het gebouw past 
perfect in onze 

holistische denkwijze’

- Akke Overzet en Joke 
van der Leen

Niets is recht
Aan Bouwbedrijf Buiteveld uit Oosterwolde 
de eer om de langgekoesterde woondroom te 
realiseren. ‘Zandroos is voor ons als aannemer 
in alle opzichten een bijzonder project’, zegt 
adjunct directeur Rob van der Hoek. ‘Dit 
project kenmerkt zich vanuit de wens van de 
klant om een duurzaam gebouw te realiseren. 
Als betrokken bouwer hebben we, samen met 
installatiebedrijf Bakker, actief meegedacht 
over diverse materiaalkeuzes en installaties, 
zoals leemstuc, houten gevelbekleding, een 
mos-sedumdak, zonnepanelen en warmte-
pompen. Zo waren een houten galerij en 
houten balkons nieuw voor ons, maar deze 
duurzame materialen geven innovatieve op-
lossingen. Maar de grootste uitdaging was 
toch wel de glooiende beweging van het ge-
bouw. Niets is recht.’

‘De ronde vorm was ook voor ons de grootste 
uitdaging’, geeft architect Jorrit Kok toe. ‘Het 
ontwerp was in eerste instantie nog veel ron-
der, waardoor je meer dat “binnenplaatsge-
voel” kreeg. Dat is in de loop van het proces 
veranderd, waarbij wij ook volop hebben 
meegedacht. Meedenken en snel schakelen 
zorgt voor nieuwe energie. Ook het grote 
groene dak in combinatie met de zonnepane-
len zorgde voor een unieke situatie. Door het 
dak 3D te moduleren, konden we exact zien 
hoe lang de zon erop schijnt.’
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‘Een mooi 
duurzaam 

gebouw gecreëerd’

- Harry Mars

Holistische denkwijze
Die zon scheen afgelopen zomer iets te fanatiek, 
merkten Akke en Joke. ‘Door de droogte is het 
dak op dit moment nog minder groen dan we 
hadden gehoopt, maar dat komt vast goed.’ 
Het sedumdak is niet het enige groene aspect 
in het plan. ‘We hadden het idee om een voed-
selbos te creëren op gemeentelijke grond’, ver-
telt Akke. ‘De gemeente heeft dit idee omarmd, 
iets aangepast en realiseert hier dit voorjaar een 
boomgaard. Ook komt er een groenstrook van 
zo'n tien meter breed met bomen en struiken 
die je ook in een voedselbos kunt tegenkomen. 
Daar plukken niet alleen wij de vruchten van, 
maar ook onze buren en de insecten en vogels. 
Het past perfect in onze holistische denkwijze.’
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WOONCOMPLEX ZANDROOS, DIEVER
BOUWTEAMLEDEN
Architect : J. Kok architect

Adviseur : Mars Bouwmanagement

Constructeur : W2N Engineers

Aannemer : Bouwbedrijf Buiteveld

Installateur E&W : Installatiebedrijf Bakker

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
Bouwmaterialen : Bouwcenter Concordia

Dakbedekking : Hovinga

Leveren en monteren 13 
Zorg+ schuifdeursets en 
van 135 stalen kozijnen en 
opdekdeuren inclusief hang- 
en sluitwerk

: BPZ

Afvalinzameling, Transport en 
Recycling

: Noord Nederlandse 
Reinigingsdienst (NNRD)

Die denkwijze zie je ook terug in de vrolijk gekleurde 
voordeuren. Wie denkt aan het palet van Picasso of 
Mondriaan heeft het mis. ‘Het zijn de chakrakleuren’, 
verklapt Joke. ‘Iedereen heeft zo z'n eigen kleur voor-
deur, waardoor je al van veraf ziet waar je woont. Dat 
is het eerste dat opvalt wanneer je het gebouw ziet: de 
vrolijke voordeuren die open staan voor elkaar en voor 
de buurt. Tijdens het Open Huis na de oplevering was 
meer dan de helft van de buren aanwezig.’

Tevreden gevoel
Ruim elf jaar nadat het zaadje werd geplant, is Zandroos 
een feit. Alle deelnemende partijen kijken met een 
tevreden gevoel terug op de bouw. ‘Het samenspel van 
bewonerswensen, ontwerp, materialen en installaties 
resulteert in een geslaagd duurzaam project’, conclu-
deert Rob van der Hoek van Bouwbedrijf Buiteveld. 
Architect Jorrit Kok is het daar mee eens: ‘Het eind-
resultaat mag er zeker zijn.’ Ook Harry Mars is en-
thousiast. ‘Ik ben altijd optimistisch geweest over het 
plan. Met de middelen die we hadden, hebben we een 
mooi duurzaam gebouw gecreëerd.’ Maar het belang-
rijkste zijn uiteraard de bewoners. Een grote glimlach 
breekt door op de gezichten van Joke en Akke. ‘We 
zitten op een plek waar we ons zeer welkom voelen.’
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