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WOONZORGCOMPLEX SPECTRUM

RUIMTE EN LUXE
IN HARTJE BEILEN
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Afgelopen juni werd de nieuwbouw op
de locatie van voormalig verzorgingstehuis
Wester Es in Beilen officieel geopend.
Daarbij werd ook de nieuwe naam
onthuld: Spectrum. Met de nieuwbouw
is het verzorgingstehuis getransformeerd
naar een modern woonzorgcomplex.

‘I

ets heel moois
gerealiseerd op
een kwetsbare plek’
- Martijn Kroeze

De naam Spectrum refereert aan de verscheidenheid aan
mensen met verschillende behoeftes die samen in het
woonzorgcomplex wonen en leven en daarnaast kunnen
genieten van een keur aan faciliteiten. Door die diversiteit
met elkaar te verbinden is een kleurrijk en harmonieus geheel
ontstaan. Precies wat de opdrachtgevers Zorggroep Drenthe
en woningcorporatie Woonservice voor ogen hadden.

Kwetsbare plek
Het plan omvatte drie nieuwe gebouwen: nieuwbouw van
woonzorgcentrum de Wester Es en het Eshuus voor Zorggroep
Drenthe, vervangende nieuwbouw voor het Karspelhuis voor
Welzijnswerk Midden-Drenthe en dertig appartementen die
door Zorggroep Drenthe van woningstichting Woonservice
worden gehuurd. In totaal gaat het om 42 zorgappartementen,
zestien verpleeghuisplaatsen, dertig sociale huurappartementen
en een zorgplint. ‘We hebben iets heel moois gerealiseerd op
een toch wel kwetsbare plek, in de dorpskern van Beilen’,
zegt Martijn Kroeze, directeur van vastgoedspecialist Kroeze
& Partners uit Heerenveen. Kroeze was door Zorggroep
Drenthe, voor 70% eigenaar van het geheel, in eerste instantie
aangetrokken als ontwikkelaar van de nieuwbouwplannen.
Niet veel later werden daar de rollen van directievoerder en
toezichthouder aan toegevoegd. ‘Er is heel grondig gekeken
hoe je een complex van 10.000 m² in het centrum van het
dorp neerzet, zonder dat je het idee hebt dat er een enorm
gebouw staat. Met resultaat, want AAS architecten uit
Groningen is er uitstekend in geslaagd om een gebouw te
creëren dat in harmonie is met de directe omgeving.’
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‘H

et voelt alsof
het complex
uit het landschap
is voortgekomen’
- Henk Scholten

Doordachte gelaagdheid
De opdracht voor de architect: combineer de nieuwbouwwensen van
verschillende partijen met architectuur die past binnen het gebied. De
uitdaging: hoe zorg je ervoor dat een groot gebouw relatief klein oogt en
tegelijkertijd deel uitmaakt van het landschap? ‘We hebben de gebouwen
als een soort landschappelijke pannenkoeken over elkaar gelegd’, legt
algemeen directeur Henk Scholten van AAS uit. ‘Er is hierdoor in veel lagen
gebouwd, iedere keer is er wat versprongen. Het gebouw dat het dichtst bij
de Esweg staat kent vier bouwlagen. Het andere gebouw, dat vrijer in de
ruimte staat, heeft vijf lagen. Beide gebouwen hebben ronde hoeken en
zijn van elkaar losgetrokken en gedraaid ten opzichte van elkaar, terwijl ze
op de begane grond weer wel met elkaar verbonden zijn. Op die manier
heeft het complex een doordachte gelaagdheid gekregen, waardoor het geen
traditionele blokkendoos geworden is. Het voelt echt alsof het complex uit
het landschap is voortgekomen. Samen met landschapsarchitect Harro de
Jonge hebben we gekeken naar factoren die bepalend zijn voor de positie
van de gebouwen. We zijn begonnen met het landschappelijke ontwerp en
hebben dit langzaamaan doorvertaald in de gebouwen en de verdiepingslagen.’

Vriendelijk gebouw
De oude situatie voldeed al jaren niet meer aan de eisen die Zorggroep
Drenthe stelt aan de zorgverlening. De organisatie heeft een eigen specifieke
visie op de functionaliteit van haar gebouwen: het gaat eerst over wonen,
daarna over welzijn en pas dan over zorg. Met de nieuwbouw is de Wester
Es getransformeerd van een verzorgingstehuis naar een modern
woonzorgcomplex. Een vriendelijk gebouw zonder zorguitstraling, waar
mensen het hele jaar door met veel plezier kunnen wonen en leven. Zo
krijgen bewoners de beschikking over ruime appartementen van zo’n 75
m², die flexibel te gebruiken zijn, met aparte slaapkamers. Ook is er een
een royaal dienstenplein: één grote ruimte van circa 750 m², waar zich
onder meer een restaurant, lounge, kapsalon en een receptie bevinden. ‘In
zowel de kleuren als de materiaalkeuze hebben we zoveel mogelijk de
verzachting gezocht’, legt Scholten uit. ‘Het complex heeft een bijna
Mediterrane sfeer. Het is fris en vrolijk en straalt geborgenheid uit. Het is
heel aaibaar, zeg maar.’
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‘A

angepaste
voorzieningen
voor kwetsbare
bewoners’
- Harrie Munnik

Brandveiligheid
Een brandveiligheidsplan voor een project als dit wordt opgesteld in het
voortraject van de bouw. Munnik Brandadvies werd er in de periode
2012-2014 bij betrokken. Harrie Munnik: ‘Het was juist in de tijd dat
men bedacht had dat wonen en zorg gescheiden moesten worden. Op dat
moment was het niet helemaal helder hoe de toekomst eruit zou zien...’
Hij legt uit dat de brandveiligheid voor de gezondheidszorg altijd extra
aandacht behoeft: ‘Sommige bewoners zijn kwetsbaar doordat ze minder
zelfredzaam zijn, dus daar moet je extra voorzieningen voor maken.’ Dat
betekende onder meer veel brandcompartimenten en zelfsluitende deuren
die ervoor moeten zorgen dat een brand zich niet snel uit kan breiden.
‘Maar een gebouw moet ook comfortabel gebruikt kunnen worden.
Mensen moeten het gebouw veilig kunnen verlaten, of zelfs kunnen blijven
waar ze zijn.’ Samen met verschillende collega’s - ‘elk vanuit zijn eigen
discipline’ - stelde Munnik een integraal brandveiligheidsplan op, met
aandacht voor zowel bouwkundige als installatietechnische aspecten en
organisatorisch, met recht aan het ontwerp en doelstellingen van de
opdrachtgever. In dit geval keek Munnik ook mee tijdens de uitvoering,
om te adviseren over een aantal detailvragen. ‘Het gaat erom dat de dingen
die goed bedácht zijn, ook goed gemáákt zijn, zodat de brandveiligheid
geborgd is, maar ook praktisch blijft in het dagelijkse leven.’
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Grondverbetering
Woonzorgcomplex Spectrum werd in drie fases gebouwd, een idee van
aannemingsbedrijf Paas b.v. uit Nieuw-Buinen. Op die manier konden de bestaande
bewoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde appartement blijven wonen en
hoefden ze maar één keer te verhuizen. ‘Op sommige plekken stond de nieuwbouw
maar een meter van de oudbouw af ’, aldus bedrijfsleider Bert Doldersum van
Paas. ‘Om het woongenot en de veiligheid van de bewoners te blijven waarborgen,
moest het bestaande gebouw volledig intact blijven. Omdat we zo’n vier à vijf
meter de grond ingingen, hebben we naast de bestaande gebouwen damwanden
geslagen. Daarna hebben we nog flink wat meters grondverbetering moeten
toepassen. Het was allemaal leem.’ Nadat het nieuwe gebouw in april 2017 klaar
was, konden de bewoners worden verhuisd. Vervolgens werd de sloop van het
bestaande pand ingezet en kon het complex in z’n geheel worden afgebouwd.

‘H

et bestaande
gebouw
moest volledig
intact blijven’
- Bert Doldersum
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‘D

enken in
creatieve
oplossingen’
- Rob Bakker

Onverwachte realisatie
Projectleider Rob Bakker van constructeur abtWassenaar hoeft
er niet lang over na te denken wat de grootste uitdaging van
dit project was. ‘Dat was zonder meer de onverwachte realisatie
van de kelder’, zegt hij. ‘We waren al heel ver met het uitdenken
en uitwerken van het ontwerp. Zelfs het bestek was al gereed.
Totdat er door de opdrachtgever onder een van gebouwen een
kelder werd geïntroduceerd. De reden: het woonzorgcomplex
bleek toch nog een behoorlijke opslagruimte nodig te hebben.
En omdat die ruimte in het complex ontbrak, werd besloten
om een kelder te realiseren. Dat was gemakkelijk gezegd, maar
lastig gedaan. Door te denken in creatieve oplossingen heeft
het bouwteam de klus met glans geklaard.’

Ultraslanke balkons
Bijzonder zijn de vijftig ultraslanke balkons die in het complex
zijn toegepast. Deze zogeheten Hi-Con balkons hebben een
afmeting van 4000 x 2500 mm en een dikte van slechts 65 mm.
Ze zijn gemaakt van een in Denemarken ontwikkeld
betonmengsel waarmee betonnen elementen kunnen worden
gewapend met een relatief hoog percentage aan betonstaal, in
combinatie met staalvezels. ‘Het zijn ruime balkons die je zonder
kolommen of consoles kunt ophangen, terwijl je toch behoorlijke
uitkragingen kunt maken’, zegt Scholten. Bakker vult aan: ‘Met
name door de geringe dikte hebben ze een chique uitstraling,
perfect passend bij de ontwerpeisen van hele complex.’
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WOONZORGCENTRUM WESTER
ES (SPECTRUM), BEILEN

Opdrachtgevers

:

Zorggroep Drenthe en Woonservice

Ontwikkelaar

:

Kroeze en Partners, Heerenveen

Architect

:

AAS Architecten, Groningen

Constructeur

:

ABT Wassenaar, Haren

Aannemer

:

Paas, Nieuw-Buinen

Brandadvies

:

Munnik Brandadvies, Kolham

BOUWTEAMLEDEN

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
Levering en montage hang- &
sluitwerk en stompe binnendeuren;
levering en montage Zorgplus
schuifdeursystemen

:

BPZ, Assen

Tekst: Folkert van der Glas en Vera Bosma		

Martijn Kroeze roemt met name de inzet en gedrevenheid van het bouwteam.
‘Een hecht team dat vanaf het allereerste begin voor en met elkaar heeft
gewerkt’, zegt hij. ‘Samen hebben ze van tevoren alles tot in de kleinste
details uitgedacht. Van afwerkingniveaus tot kleurstelling. Het heeft
geresulteerd in een soepel project met een fantastisch eindresultaat.’

Fotografie: Mark Sekuur

Hecht bouwteam
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