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: wijkaanpak Schieringen Zuid

In de wijk Schieringen Zuid in 
Leeuwarden maakt oud plaats voor 
nieuw. Woningcorporatie Elkien 
koos ervoor om deze wijkvernieuwing 
als ketensamenwerking aan te pakken. 
In drie fases zijn in rap tempo 58 
woningen en 63 appartementen 
gerealiseerd. De bouw van nog eens 
29 appartementen is in volle gang.

‘We hadden in deze wijk 234 woningen verdeeld over een 
aantal complexen’, legt Arend Hoekstra van Elkien uit. ‘We 
hebben verschillende scenario’s onderzocht voordat de keuze 
is gemaakt voor de sloop van de hellingbaanflats, omdat 
dit in het noorden de laatste flats waren die er nog stonden.’ 
De constructieve en brandveiligheid gaven de doorslag: 
ook dit stukje cultureel erfgoed ging – zeer tegen de zin 
van erfgoedvereniging Heemschut – tegen de vlakte. Er 
werd besloten tot herstructurering, waarbij een torenflat 
van elf verdiepingen, een appartementengebouw van vier 
verdiepingen en 58 grondgebonden woningen in de plaats 
kwamen van de gesloopte complexen. Van de gesloopte 
flats komt o.a. een naoorlogs mozaïek van Ybe van der 
Wielen terug op de nieuwbouw, zodat er toch iets van het 
cultureel erfgoed behouden blijft.

‘Onze ambitie is om 80% van ons 
bezit tegen 2030 “zorg-ready” te 

hebben’

- Arend Hoekstra 
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‘Dezelfde ambitie 
om er met z’n 

allen iets van te maken’

- Bauke Tuinstra

Friese ketensamenwerking
Elkien wilde het project met twee Friese aannemers in ketensamenwerking 
oppakken. Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) en Jorritsma Bouw 
kenden elkaar van de bouwcombinatie bij de Elfstedenhal Leeuwarden. 
Hoekstra: ‘We hebben hen een-op-een uitgenodigd. Zij vormden een 
bouwcombinatie, waarbij Jorritsma Bouw en BGDD gezamenlijk de 
projectvoorbereiding en de uitvoering deden. Met een wijkvernieuwing als 
deze moet je veel zaken afstemmen. Je sloopt een stukje, je bouwt een stukje, 
mensen verhuizen. We kijken samen hoe we dit slim kunnen aanpakken, 
ook de aannemers denken mee over de verhuisbewegingen.’ Volgens Gerard 
Jongsma, uitvoerder bij Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD), was het 
weliswaar geen Design&Build project, maar was de opzet vergelijkbaar. ‘Er 
was een budget, en daarmee hebben we gezamenlijk plannen gemaakt.’ De 
bouwcombinatie nam voor de gemeente ook de infra voor dit gebied mee 
in de planning. Theo van der Molen, projectleider namens Jorritsma Bouw, 
legt uit: ‘Met Van der Wiel uit Drachten maakten we een infrastructuurplan 
om de wijk bereikbaar te houden, terwijl nutsbedrijven de wijkvernieuwing 
aangrepen om nieuwe kabels en leidingen te leggen.’ Zodra een bouwfase 
gereed was, werd deze woonrijp gemaakt en overgedragen aan de gemeente.
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Tuindorp
De architecten – VNL voor het appartementengebouw, TWA 
voor de woningen – werkten onafhankelijk van elkaar, uiteraard 
wel op basis van hetzelfde stedenbouwkundige plan.

TWA-architect Bauke Tuinstra: ‘Wij volgden de wens van de 
gemeente om met de woningen een nieuw tuindorp te maken.’ 
Tuindorpen deden rond 1900 opgeld als sociale woningbouw. 
Leeuwarden heeft in de Hollanderwijk zijn eigen tuindorp, een 
ontwerp van W.C. de Groot. ‘Wij hebben goed gekeken naar 
deze wijk. Kenmerkend is de centrale groene ruimte, die alle 
woningen aan elkaar bindt. Dus geen straten, maar ruimte waar 
woningblokken met een kop in staan. Er is ruimte om te spelen 
en om elkaar te ontmoeten. Er was veel aandacht voor het 
openbaar gebied. Dan is het goed dat de woningbouwvereniging, 
de aannemers en de gemeente dezelfde ambitie hebben om er 
met z’n allen iets van te maken.’ Tuinstra weet dat de mensen 
die er wonen, erg tevreden zijn. ‘Onder andere door in de gevel 

met verschillende kleuren te werken, konden we de gewenste 
sfeer brengen.’ Hij doelt op de vlakken naast de vensters, als 
referentie naar luiken uitgevoerd in donkerder stenen, en de 
witte steentjes onder de goot als verwijzing naar ouderwetse 
dakgootklossen. ‘Op deze plaats stond tot honderd jaar geleden 
de oude “tichelwerk”-fabriek, waar ook de stenen voor de 
Oldehove vandaan kwamen. We vonden een oude foto die we 
op gevelplaten hebben gezet.’ 

Bimmen
De appartementen en woningen zijn in BIM 3D getekend. Zo 
kon er in de uitvoeringsfase vlot en probleemloos worden 
doorgebouwd. De woningen bestaan uit een lichtgewicht 
betonskelet. Jongsma: ‘We konden supersnel bouwen, in 
tweeënhalve dag een woonblok van zeven woningen.’ Er is een 
slim concept gebruikt, met prefab onderdelen waarbij weinig 
afwerking nodig was. Jongsma: ‘Dat betekent wel dat je al vroeg 
in het traject moet aangeven waar bijvoorbeeld leidingen moeten 
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‘We konden 
supersnel bouwen’

- Gerard Jongsma

komen.’ Voor de woningen was de doorlooptijd iets te kort om met BIM 
helemaal tot in detail te gaan, maar de woontoren is helemaal ‘uitgebimd’.

Duurzaam
De woningen zijn voorzien van 15,5 cm isolatie en liggen vol zonnepanelen; 
ze hebben een EPC van 0. Er is voor zowel appartementen als woningen 
gekozen voor onderhoudsarm materiaal, zodat er lage beheer- en onderhouds-
kosten ontstaan. Er is Cape Cod hout verwerkt, en gecoate aluminium 
windveren en kunststof en aluminium kozijnen. De flats zijn all electric, er is 
geen gasaansluiting. Ze worden verwarmd via aardwarmte, met bronnen op 
200 meter diepte. Van der Molen legt uit: ‘’s Winters zorgt dit systeem voor 
verwarming, ’s zomers voor koeling.’

Duurzaamheid zit ook in het levensloopbestendig maken van de appartementen, 
zodat mensen er – ‘met slechts een paar kleine ingrepen’ – kunnen blijven 
wonen, ook als ze later misschien zorg nodig hebben. Hoekstra: ‘Wij zien 
vergrijzing ontstaan in onze doelgroepen. Onze ambitie is daarom om 80% 
van ons bezit tegen 2030 “zorg-ready” te hebben.’ In de appartementengebouwen 
zijn extra brede galerijen gemaakt, en bij de voordeur zit een oplaadpunt voor 
scootmobielen.

Snelheid
De bouw is vanwege de verhuisbewegingen opgedeeld in drie fases. 44 woningen 
werden in de tweede helft van 2015 gerealiseerd. Het jaar daarop kwamen er 
14 woningen en de woontoren met 63 appartementen. De laatste fase wordt 
rond de bouwvak 2017 opgeleverd: een woongebouw van vier bouwlagen met 
29 appartementen.

De aannemers besloten vanwege de snelheid om de woontoren te ‘tunnelen’. 
Hoekstra: ‘De flat was binnen een jaar klaar. Voor ons heel mooi, want mensen 
konden zo sneller inhuizen. Bovendien kon de bouwcombinatie meteen de 
laatste fase opstarten en zodoende voorkomen dat er een “gat” ontstond tussen 
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Opdrachtgever : Elkien, Leeuwarden

KETENSAMENWERKING
Architect : VNL architecten, Grou & TWA Architecten, Burdaard
Aannemer : Bouwcombinatie Dijkstra Draisma 
  en Jorritsma Bouw, Bolsward
Constructeur : Raadgevend ingenieursbureau Jansen Wesselink, Drachten
Installateur E&W : P. de Vries Installatietechnieken, Leeuwarden
Adviseur bouwfysica : Nieman Raadgevende Ingenieurs, Zwolle
Constructeur : Ingenieursgroep Emmen, Emmen

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
Stukadoorswerk, cementdekvloeren,

spackspuitwerk : Afbouw Perdok, Groningen
Steigerwerk : Sijperda Verhuur, Drachten
Grondwerk : Van der Wiel Infra & Milieu, Drachten
Plafonds en wanden : De Jong Systeemplafonds, IJlst
Prefab betonelementen : Noord Prefab Beton Buitenpost, Buitenpost
Betoncasco : Casco Bouw Nederland, Hasselt
Klein staalwerk : Staco, Reuver
Kunststof kozijnen : Europrovyl, Augustinusga
Uitbloeiingsarme

Doorstrijkmortels : Remix, Borger

58 WONINGEN EN 92 APPARTEMENTEN, LEEUWARDEN

‘Een manier van 
werken die ons 

bijzonder goed bevalt’

- Theo van der Molen
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de verschillende fasen.’ Van der Molen legt uit: 
‘Tunnelen wordt in Noord-Nederland niet vaak 
gedaan; het loont vooral bij grotere projecten. In zo’n 
twaalf weken maakten we elke dag twee nieuwe 
appartementen casco klaar. De zijwanden en de vloer 
werden in één keer gestort, voor- en achtergevels zijn 
houtskeletbouw.’ Er lag wel een uitdaging. Jongsma: 
‘Halverwege zijn we begonnen met afbouwen. De 
betongalerijen lagen er toen nog niet, maar het 
gebouw moest wel toegankelijk zijn. We hebben 
daarom buitenom houten noodgalerijen gemaakt, 
uiteraard helemaal volgens de veiligheidsregels.’ 

Sloop en nieuwbouw
De oude flats zijn gesloopt, de bewoners werden 
tijdelijk in andere woningen ondergebracht. Jongsma: 
‘Zodra er woningen klaar waren, konden mensen 
terugverhuizen en konden we de volgende flats slopen 
om de woontoren te maken. Ook hiervan moesten 
de mensen tijdelijk onder dak gebracht worden. De 
planning was dus erg belangrijk.’ Van der Molen: 
‘De tijdelijke woonoplossing vonden we in een 
leegstaande flat van Elkien. Deze woningen hebben 
we bewoonbaar gemaakt. We hebben de huurders in 
goede samenwerking met Elkien zoveel mogelijk 
ontzorgd. Met elk van hen is een gesprek geweest 
om te kijken welke hulp ze nodig hadden.’

Eén groot team
Het was niet voor het eerst dat TWA voor Elkien 
werkte. ‘Heel plezierig’, vindt Tuinstra. ‘Ze willen 
het beste voor hun bewoners en het beste voor de 
stad.’ Tuinstra kende ook de aannemers, onder andere 
van de Elfstedenhal. ‘We weten wat we van elkaar 
kunnen verwachten.’ Hoekstra is erg enthousiast over 
de ketensamenwerking: ‘Je bouwt echt een relatie 
op, op basis van vertrouwen. We zitten op een 
gelijkwaardige manier aan tafel. Wat mij betreft heeft 
dit de toekomst.’ Van der Molen voegt toe: ‘Er is een 
uitstekende overlegstructuur met alle partijen. We 
werken met de boeken open en zorgen voor inzicht, 
ook in de financiën. Een manier van werken die ons 
bijzonder goed bevalt.’ Jongsma besluit: ‘We waren 
één groot team, dat ging bijzonder goed. Zoals het 
moet zijn!’
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