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Wonen en zorg in een gebouw
dat past bij het dorp

Dat een locatie belangrijk is voor een

‘De hoofdvorm voor dit woonzorgcentrum in Vledder is

ontwerp, maakt het nieuwe woon-

de boerderij, zoals er zoveel staan in het landschap rond

zorgcomplex in Vledder wel duidelijk.

Studio JK. De knik in het gebouw geeft de splitsing tussen

‘De locatie was hier mede bepalend

het karakteristieke Drentse dorp’, vertelt Erik Hamer van
het koop- en zorggedeelte aan, en vormt een duidelijke
entree. ‘Er is ook een visuele voordeur’, zegt Hamer met

voor de vorm van het gebouw’, zegt

een lach. ‘Op de kop van de boerderij oogt de vluchtdeur

ontwerper Erik Hamer van Studio JK

boerderij.’

over de boerderij als hoofdvorm. De

als een ingang, precies op de plek waar die hoort in een

Leefbaarheid verbeteren

realisatie van de 16 koop- en 16

Groot draagvlak voor dit project, ook financieel, werd

zorgappartementen is aangejaagd en

om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren, onder meer

gedragen door de gemeenschap.

gecreëerd door Stichting Onderdak Vledder. De wens was
door het bouwen en exploiteren van een woonzorgvoorziening. Het zou zorgbehoevende inwoners een mogelijkheid bieden om in het vertrouwde Vledder te blijven
wonen te midden van hun familie, verwanten en vrienden.

16

WONEN & ZORG

Een puzzel met variabelen
Voor studio JK begon het werk ‘mooi ver terug’,
zoals Hamer het omschrijft. Al in 2017 werd het
bureau benaderd voor het maken van een ontwerp.
Met tussenpozen en een wisseling van de zorgaanbieder in het complex, passeerden verschillende varianten de revue. ‘Wat begon met twee losse
gebouwen, werd uiteindelijk een geheel van twee
gebouwen met een algemene ruimte precies op de
helft.’ Het resultaat: een allesbehalve 13-in-eendozijn-ontwerp, passend bij het dorp. Dat zorgde
ook meteen voor uitdaging: hoe pas je alle appartementen volgens wensen en eisen in onder de niet
gangbare kap in een niet-stapelbaar geheel. ‘Dat

‘L

is het binnen de bandbreedte van budget, wensen

ocatie mede
bepalend voor de
vorm van het gebouw’

en eisen, goed gelukt.’

- Erik Hamer

was een puzzel, met daglicht, oppervlakte, uitzicht,
aanzicht, en er toch een geheel van maken. Toch
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Betrokken bouwer

‘H

et beste
resultaat krijg
je door gezamenlijke
betrokkenheid’
- Jaring de Braak

Het complex is tot stand gekomen door een inten-

of andere onvoorziene zaken tot zeer laat in de

sief, maar enthousiast traject van samenwerking.

uitvoeringsfase zijn dan ook gezamenlijk op een

De combinatie van diverse belangen, invloedfac-

juiste wijze opgepakt’. De bouw is qua materiali-

toren en het budget is in een positief bouwteam-

satie relatief traditioneel opgezet. Dit bleek voor

traject gezamenlijk aangepakt. ‘Het beste resultaat

dit project het beste. ‘En dan voelen wij ons er ook

krijg je door gezamenlijke betrokkenheid’, vindt

goed bij’, zegt Jaring. ‘Het gebouw, de vorm, de

Jaring de Braak van Bouwbedrijf Buiteveld. ‘Door

wensen en belangen zorgen voor een totaalpakket

als bouwer en bouwteampartner oog te hebben

waar je de bouwmethodiek op afstemt.’ Hij ver-

voor ieders belangen, en door vanuit de gezamen-

volgt: ‘We bouwden, hoe toepasselijk, op boeren-

lijke belangen te opereren, open je de deur tot

land. De bestemming voor zorg en wonen was wel

echte samenwerking’. Een samenwerking die in

ingetekend door de gemeente, maar aan nutsvoor-

het team reeds in de voorbereiding van dit project

zieningen en infrastructuur lag er nog niets. Het

was ingezet. ‘Als bouwer voeg je zo meer en vooral

is iets wat je als aannemer niet zelf in de hand hebt.

echte waarde toe aan het traject. Deze samenwer-

Met medewerking van de nutspartijen en gemeen-

king vervolgt zich dan verder in het uitvoerings-

te, het juiste overleg en goede afstemming is dat

proces. Voortschrijdende inzichten, wijzigingen

wel op tijd gelukt.’

19

WONEN & ZORG

Verborgen toekomst
Ondanks de splitsing tussen wonen en zorg zit er
levensloopbestendigheid verborgen in het koopgedeelte. De Braak: ‘Als het nodig is, kan de zorg
ook worden geleverd in de koopappartementen.
Daar hebben we in de bouw al rekening mee ge-

Wooncomfort voorop

houden, bijvoorbeeld in de brandmeldvoorziening,

In de koop- en zorg appartementen is geluid een

de voorbereidingen voor domotica en automatische

belangrijke factor. In het bouwbesluit zijn de eisen

deuropeners.’ Hiermee is gehoor gegeven aan de

voor koop en zorg verschillend, voor de opdracht-

wens van de Stichting Onderdak Vledder: een leven

gever staat voor beide woonvormen het wooncom-

lang wonen in het dorp.

fort op het gebied van geluid voorop. Het is een
van de redenen dat er is gekozen voor het gebruik

Een mooie innovatie was er op het gebied van de

van kalkzandsteen. Calduran Kalkzandsteen BV

warmtepompinstallatie. Er is gekozen voor een

heeft de juiste mensen in huis die de aannemer

geïntegreerd systeem van Nibe, nog niet eerder

konden adviseren over dit product. ‘De aannemer

gebruikt door Buiteveld. De Braak: ‘Met de op-

en wij kennen elkaar goed’, vertelt Tim Kruse,

drachtgever, leverancier en installateur hebben we

accountmanager bij Calduran. ‘Onze samenwer-

uitgezocht of het toepasbaar was voor dit project.’

king gaat terug tot 2008, in werken waarin we

Het kon, en de uitwerking is nagenoeg perfect. ‘Het

voornamelijk bouwtechnisch advies gaven. Bui-

type heeft geen buitenunit, en is binnen goed in-

teveld is bovendien gewend om met onze Webvie-

gebouwd. Je hoort hem daardoor nergens, zelfs niet

wer te werken, een systeem waarin we tekeningen

op vol vermogen. Dit is er eentje die we zeker weer

uploaden. De aannemer kan zo makkelijk en snel

kunnen gaan toepassen in een volgend project.’

zien waar de wanden en sparingen zitten.’

‘K

alkzandsteen
is van oudsher
duurzaam en 100%
recyclebaar’

- Tim Kruse
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‘R

epeterende
stramienen
met een kruising
in het midden’

- Tom Glass
inpandige balkons. In het zorggedeelte doorkruist een looppad de kap.’ Door
met de leveranciers optimalisaties af te stemmen tijdens de bouw, is het gelukt

Van oudsher duurzaam
Kalkzandsteen - een belangrijke basis voor dit bouwwerk - is een traditioneel

dit denkwerk op te lossen. ‘De aannemer had de kapleverancier vroeg betrokken bij het project, daardoor was het mogelijk die optimalisaties uit te voeren.
Dat is een samenspel geweest.’

door de samenstelling van water, zand en kalk. Het is ook nog eens 100%

‘Dagelijks hebben we te maken met woningbouwprojecten. Een combinatie

recyclebaar. Kalkzandsteen is daarnaast fijn materiaal vanwege het ademend

van zorg en wonen is een bijzonder uitstapje en een mooie aanvulling op het

vermogen en de hoge geluidsisolatie. Het is goed af te werken door een stu-

portfolio. Ook voor de continuïteit was dit een mooi project. Dat zorgt voor

kadoor en daarom perfect voor deze toepassing.’

spreiding in de drukte, die er nog altijd is’, aldus Glass. Halverwege 2020

concludeert Tom Glass van W2N engineers. ‘Dat moet de kracht van het
ontwerp zijn: dat het er wel indrukwekkend uitziet, maar er constructief geen
moeilijke oplossingen nodig zijn’, meent hij. W2N werd gevraagd de bouwfysische en constructieve tekeningen en berekeningen te maken voor het
project in Vledder. De constructie voor het middengedeelte tussen de beide
gebouwen wijkt af van het stramien. ‘Je moet het zien als repeterende stramienen met een kruising in het midden’, legt Glass uit. De grootste uitdaging
zat hem in de berekeningen voor die kruising in de hoofddraagconstructie.
‘In de beide gebouwen waren in de kap veel sparingen ingetekend, voor de
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Hoewel het gebouw complex oogt, was het constructief ‘niet heel spannend’,

controleerde W2N de laatste stukken. Begin 2021 zijn de bewoners ingehuisd.
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De kracht van het ontwerp
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en natuurlijk product. Kruse: ‘Van oudsher is het al een duurzaam product,
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