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Het is radicaal wat we hier doen. Na
de renovatie hebben de woningen
de status van nieuwbouw

PROJECT Renovatie karakteristieke woningen Heerenveen
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RENOVATIE

‘Op nummer 12 heeft Abe Lenstra nog gewoond’
In het centrum van Heerenveen
werkt Bouwgroep Dijkstra
Draisma aan een bijzonder
project. Een complex oude en
behoorlijk vervallen huurwoningen wordt gerenoveerd naar het
niveau van nieuwbouw. Tegelijkertijd blijft een markant dorpsgezicht behouden.
Jan Sint Nicolaas
aar”, wijzen uitvoerder
Richard Alkema en zijn
assistent Klaas Kooistra
naar een woning aan de Heerenveense Compagnonstraat. We
lopen over de bouwplaats waar 34
woningen van corporatie
Accolade in de steigers staan om
gerenoveerd te worden. “Op
nummer 12, daar heeft Abe
Lenstra nog gewoond.”
Dit feit was niet doorslaggevend,
maar heeft zeker wel meegespeeld
in de overwegingen om in ieder
geval een deel van de woningen
met de karakteristieke roedevensters voor Heerenveen te behouden. Aan de buitenkant voert de
aannemer alleen het hoognodige
herstelwerk uit: scheuren worden
gedicht, voegen gerepareerd en
kapotte pannen vervangen. Dat
geldt ook voor de bakstenen
schuurtjes met pannendaken. Het
materiaal hiervoor komt van
identieke donorwoningen in de
buurt die wel zijn gesloopt. Zo

“D

krijgt de Compagnonstraat zijn
aanblik van het begin van de vorige
eeuw terug toen de woningen, één
van de eerste tuindorpen, zijn
gebouwd. Compleet met elementen
van toen, zoals plantenbakken aan de
muur, tuinpaneeldeuren en heggen
als afscheiding. Wel krijgen alle
woningen, naast de bestaande, een
extra schuur achter in de tuin met op
het dak zonnepanelen.
De rondleiding door Alkema en
Kooistra voert langs woningen in
verschillende stadia van uitvoering.
Binnen gebeurt het. Kooistra: “Het is
radicaal wat we hier doen. Na de renovatie hebben de woningen de status
van nieuwbouw.” Tegen het binnenblad plaatsen de bouwers geïsoleerde
prefab houtskeletelementen, totaal
8,5 centimeter dik. De nieuwe houten
vloer rust op een dik isolatiepakket

Met een ingrijpende
renovatie krijgt Heerenveen er 34 compleet
vernieuwde woningen
bij. De originele gevels
blijven staan.
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DESIGN & BUILD

Met Design & Build kan de aannemer het op zijn manier doen
en vaak veel meer kwaliteit bieden”, zegt projectmanager Rob
Schrier van Fooq. De aannemer krijgt in zijn ogen de rol van
opdrachtnemer, terwijl de opdrachtgever wat verder van het
ontwerpproces komt te staan. Schrier: “Onder de paraplu van
de aannemer werken de anderen. Hij kent de prestatie-eisen
en moet aantonen dat eraan wordt voldaan. Hoe, dat maakt
niet uit. Met andere woorden: de ontwerpoplossing en het
risico liggen bij de aannemer.”
Schrier meent dat als Accolade alles zelf had uitgedacht en het
in de praktijk toch niet helemaal goed had uitgepakt, ze met
onverwachte kosten te maken had gekregen. “Nu weet zij waar
zij aan toe is.”

van eps-elementen. Door het
wegbreken van muren en metalstudwanden te plaatsen krijgen de kleine
woningen een geheel nieuwe
indeling. Op de verdieping, die ook
een nieuwe vloer krijgt, kunnen twee
slaapkamers en badkamer met toilet
worden gecreëerd door de trap te
draaien.

PROJECTGEGEVENS

Project: Renovatie 34 woningen Heerenveen naar label A+
Opdrachtgever: Accolade
Architect: Jelle de Jong architekten
Aannemer: Bouwgroep Dijkstra Draisma
Projectmanagement: Fooq
Start bouw: november 2014
Oplevering: juni 2015

Nieuwbouw goedkoper
“Uniek”, noemt commercieel
manager Richard de Boer van
Dijkstra Draisma het dat een
corporatie hier investeert, “omdat
nieuwbouw per saldo goedkoper is”.
Jeroen Bakker van Accolade beaamt
dat. De kosten per woning komen nu
uit op 95.000 euro, inclusief btw,
waarmee ze wel weer vijftig jaar mee
kunnen. Dit bedrag is vooraf als
maximaal budget vastgesteld.

Ontwikkelbedrijf van maatschappelijk vastgoed Fooq werd ingeschakeld
om het project volgens het Design &
Build-principe in de markt te zetten.
Bakker: “We hebben de markt
uitgedaagd om met eigen oplossingen te komen, binnen ons programma van eisen. En door op deze manier
te werken werd meteen duidelijk
welke partij de meeste kwaliteit
levert voor de vastgestelde maxi-

mumprijs. Maar je zag ook dat in een
vroeg stadium al werd samengewerkt
met andere partijen.”
Dijkstra Draisma eindigde als eerste
en liet in de eindfase twee andere
gegadigden achter zich. Volgens
Bakker kwam de bouwer als enige
met het plan om het hele interieur
van de woningen te vernieuwen en zo
maximaal kon scoren op het gebied
van energiezuinigheid.

