
‘Als de kwaliteit 
goed is, komt dat 

de beheersbaarheid ten 
goede’

- Raymond Mulder

Sobere opvang, 
maar optimaal 
leefbaar
Eind vorig jaar leverde BAM op het COA-
terrein in Ter Apel de eerste nieuwe twee 
‘buurten’, de school en één kantoorgebouw met 
spreekruimtes op. Eind 2016 moet het volledige 
asielzoekerscentrum zijn vernieuwd: er staan 
dan acht bewonersbuurten (2000 plaatsen), een 
gezondheidscentrum, recreatieruimtes, een 
sporthal en een school. 

‘Vervang in twee jaar het oude COA-terrein in Ter Apel door een heel nieuw 
opvangcentrum van twaalf hectare, met 258 wooneenheden (2000 plaatsen), 
waarvan zestien voor mindervaliden, plus de nodige dienstgebouwen, 
waaronder een school. Maak die gebouwen sober en doelmatig, maar wel 
prettig om in te leven. Ze moeten ook herkenbaar zijn en energieneutraal. 
En o ja: het terrein blijft in de tussentijd gewoon bewoond door vluchtelingen 
en u dient ook zelf het onderhoud te blijven doen.’

Het was een pittige opgave waarvoor een consortium van BAM en De 
Zwarte Hond zich gesteld zag, toen het in november 2014 een Design-
Build-Maintain-Operate contract in de wacht sleepte. Waar asielzoekerscentra 
in Nederland doorgaans tijdelijk zijn en pragmatisch worden opgebouwd 
met portacabins en dergelijke, wilde het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers 
(COA) op de zogenoemde kernlocatie Ter Apel een duurzaam ‘dorp’ voor 
zeker 24 jaar, de periode waarvoor het nog een bestuursovereenkomst heeft 
met de gemeente Vlagtwedde. 

Herkenbaarheid
‘Met name organisatorisch en planningstechnisch is dit een mooie, maar 
uitdagende klus’, zegt Wim van den Berg van BAM Utiliteitsbouw. ‘We 
hebben enorme pieken en dalen in onze bezetting: als een deel klaar is, 
kunnen we niet eerder verder dan nadat de bewoners van een oud gedeelte 
naar die nieuwbouw zijn verhuisd. Daar staat zo’n drie weken voor, dan 
lopen we met hooguit vijftien man daar rond. Maar als we vol in bedrijf 
zijn, gaat het om meer dan driehonderd man.’
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Het bouwen zelf is minder ingewikkeld. De woongebouwen, 
ontworpen door Martine Drijftholt van De Zwarte Hond, zijn qua 
casco alle 258 hetzelfde en kunnen heel snel worden opgetrokken 
uit prefabbetondelen. Het metselwerk en de entrees hebben variatie 
in kleur en patroon: elk van de acht ‘woonbuurten’ heeft een eigen 
thema. ‘Zo zorg je voor kleinschaligheid en herkenbaarheid voor 
de bewoners’, legt ze uit. ‘Herkenbare oriëntatiepunten in de 
architectuur, maar ook in de openbare ruimte zoals bomen, 
speelplekken en patronen in bestrating helpen hen de weg te vinden 
naar hun eigen ‘buurtje’ op het centrum.’

Prettig leefklimaat
Het woningtype bestaat uit een boven- en benedenwoning: 
nadrukkelijk niet met een galerijontsluiting en ook niet met open 
portieken. ‘Elke woning heeft een voordeur op de begane grond. 
De trap zit daarachter.’ Het is maar één van de maatregelen die 
zullen moeten zorgen voor een zo prettig mogelijk leefklimaat. Zo 
geeft de veranda met luifel bij de voordeuren plek aan de bewoners 
om hun tijd door te brengen met het vele wachten. ‘Met relatief 
kleine dingen kun je heel veel betekenen’, stelt Drijftholt. ‘Dat 
maakt dit ook zo’n mooie puzzel: aan de ene kant is er het 
huisvestingsvraagstuk van veel woningen en gebouwen op een krap 
terrein. Aan de andere kant het vervullen van immateriële behoeftes 
zoals privacy, geborgenheid en veiligheid van bewoners en óók voor 
de mensen die er werken. Denk je eens in: je zit in één woning met 

zeven andere mensen, die je niet kent en met wie je ook niet 
zoveel hebt. Je hebt alleen een piepklein slaapkamertje voor 
jezelf – de normen daarvoor zijn echt heel krap. Dan is het 
wel zo fijn als de hal ruim genoeg is om elkaar te kunnen 
passeren zonder lichaamscontact. Over al dat soort menselijke 
aspecten is nagedacht.’

Balans
‘Het COA streeft voor de kernlocaties – de vaste centra voor 
de “normale” hoeveelheid asielzoekers die binnenkomt in 
periodes zonder al te grote brandhaarden in de wereld – naar 
een optimale balans tussen “sober en doelmatig” en “leefbaar 
en veilig”, legt Raymond Mulder uit. Hij is als huis-
vestingsregisseur samen met collega Boude Stellinga 
verantwoordelijk voor de operatie in Ter Apel. ‘Als de kwaliteit 
goed is, komt dat ook de beheersbaarheid ten goede.’

Uitgangspunt qua bouw is ongeveer het niveau van ‘goede 
sociale woningbouw’, maar dan wel met krappere minimale 
afmetingen per bewoner. Ook flexibiliteit is heel belangrijk: 
‘We onderscheiden verschillende soorten opvang, bijvoorbeeld 
voor mensen die nog in procedure zijn, die worden toegelaten 
of die worden voorbereid op terugkeer. Voor elke opvangsoort 
gelden andere normen waar de gebouwen makkelijk op 
aangepast moeten kunnen worden.’ 
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‘Prefabinstallatie-
skid die plug and 

play wordt geleverd’

- Michael Banus

Energie
Nog een zeer belangrijk punt: het energiegebruik, op de meeste bestaande asielzoekerscentra 
een enorme kostenpost. ‘De beste manier om grip te houden op de exploitatielasten qua 
energie is enerzijds besparen en anderzijds zoveel mogelijk in eigen behoefte voorzien’, zegt 
Stellinga.

BAM/De Zwarte Hond scoorde veel punten met een concept dat niet alleen energieneutrale 
woningen opleverde – een A++++-label dankzij onder meer optimale isolatie en zonnepanelen 
– maar ook een makkelijk beheersbare installatie. Alle apparatuur zit namelijk in zogenoemde 
skids, prefabunits die in één keer op de zolderverdieping worden gehesen en dan alleen nog 
hoeven worden aangesloten op het leidingwerk. Dat bouwt snel, maar is ook in het gebruik 
handig, omdat monteurs bij eventuele problemen de bewoners meestal niet hoeven storen. 

‘Zorg voor kleinschaligheid 
en herkenbaarheid voor 

de bewoners’

- Martine Drijftholt

‘De installatie is bovendien zo afgesteld dat de asielzoekers – die lang niet altijd aan moderne 
apparatuur gewend zijn – hem eigenlijk automatisch goed gebruiken’, legt Michael Banus 
van Aalbers Installatietechniek uit. ‘Het gas kan bijvoorbeeld pas aan nadat de afzuigkap is 
ingeschakeld. En om te douchen druk je een knop in, die dan zorgt voor ongeveer tien minuten 
warm water. Dat is een stukje energiebeheersing.’ Drijftholt: ‘De installatie is bovendien 
voorbereid op een omschakeling naar volledige zelfvoorziening: all electric. Vooralsnog is het 
voordeliger om voor verwarming en tapwater gas van het net te betrekken, maar als de gasprijs 
omhoog gaat, kunnen we relatief eenvoudig afkoppelen. Zo is het centrum echt toekomstproof 
en zijn we niet afhankelijk van gas. Dat past in de gedachte van een volledig duurzaam project.’ 

Bijzonder is dat de techniekruimte door Aalbers geheel in eigen beheer prefab zal worden 
geassembleerd. Hiervoor worden in het magazijn in Nieuw-Buinen in totaal 129 stuks prefab 
installatieskids gebouwd, elk voorzien van cv-ketel, wtw-unit, regelkast, groepenkast en 
bemetering. ‘Het geheel wordt bedrijfsklaar “plug and play” aangeleverd’, aldus Banus. ‘De 
installaties kunnen op afstand worden gemonitord door een geavanceerd gebouwbeheersysteem.’ 
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Telecom Service Groep 
Bij het project AZC Ter Apel kwam Telecom Service 
Groep voor het eerst in beeld bij de advisering op 
het gebied van netwerkbekabeling. Een efficiënte 
inrichting van netwerkbekabeling draagt bij aan een 
toekomstgericht netwerk, dat veilig, overzichtelijk 
en snel is. Dit kan worden gerealiseerd door onder 
andere de patchkasten zo optimaal mogelijk in te 
richten en deze op de juiste locaties te positioneren. 
Naast de advisering heeft Telecom Service Groep ook 
de gecertificeerde netwerkbekabeling afgemonteerd, 
de patchkasten geleverd en deze op efficiënte wijze 
ingericht. Aanvullend is er geadviseerd op het gebied 
van WiFi en zijn radiometingen op het terrein 
verricht. Het doel van een dergelijke meting is het 
vaststellen van het aantal en de positie van accesspoints, 
die nodig zijn om een zo goed mogelijke WiFi-
dekking in de gewenste ruimtes te kunnen waarborgen. 
Tevens heeft Telecom Service Groep in een ruimte 
WiFi geïmplementeerd. Benieuwd naar de 
mogelijkheden? Telecom Service Groep is al bijna 30 
jaar gespecialiseerd in het adviseren en implementeren 
van vaste- en mobiele telefonie, netwerkbekabeling, 
ICT en beveiliging. Voor meer informatie, ga naar: 
www.telecom-service.nl.

Fasering
Wim van den Berg legt uit dat het project is opgedeeld 
in drie fases. ‘De eerste is eind vorig jaar opgeleverd: twee 
woonbuurten, de school en één kantoorgebouw.’ Dit 
deel verrees op een strook grond die nieuw bij het terrein 
is getrokken. Zodra de bewoners verhuisd zijn, kan een 
deel van het oude centrum worden gesloopt en weer 
opgebouwd. Fase 2 en 3 omvatten elk drie woonbuurten 
plus de overgebleven dienstgebouwen en zaken als een 
toegangsweg en parkeerterrein. Eind 2016 moet dan 
alles klaar zijn. Van den Berg: ‘Het is een integrale 
samenwerking van BAM-bedrijven uit het noorden: 
Bouw en Techniek, Woningbouw en Infra. We verzorgen 
echt álles, ook de infrastructuur boven- en ondergronds. 
En wat ook bijzonder is: we doen hierna nog 24 jaar al 
het onderhoud.’ 

‘Het was een bewuste keuze om dat mee te nemen in 
het contract, dat in totaal ongeveer 75 miljoen euro 
waard is’, zegt Mulder. ‘We wilden het consortium 
stimuleren niet alleen een goed bouwtraject op te zetten, 
maar ook te zorgen voor efficiënt te onderhouden 
gebouwen.’ 

Beide COA-functionarissen zijn blij verrast met wat het 
consortium aan plannen voorlegde – en nu ook in 
uitvoering klaarspeelt. Mulder: ‘Het plan voldeed als 
schetsontwerp al grotendeels aan onze verwachtingen: 
ze begrepen meteen heel goed wat we wilden.’ Stellinga: 
‘Natuurlijk is er daarna nog ontzettend veel overleg nodig, 
maar het resultaat is er dan ook naar.’

Opdrachtgever & gebruiker : COA, Ter Apel

DESIGN EN BUILD TEAM
Aannemer : Bam Utiliteit, Groningen
Architect : De Zwarte Hond Architecten, Groningen
Constructeur : Wassenaar Ingenieurs, Haren
Adviseur bouwfysica & brandveiligheid : DGMR Raadgevende Ingenieurs, Drachten 

Installateur E&W : Aalbers Installatietechniek, Nieuw-Buinen

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
Binnen afbouw compleet : Heigro, Klazienaveen
Onderzoek flora en fauna :  Grontmij Nederland, De Bilt
Netwerk & techniek : Telecom Service Groep, Leek
Houten kozijnen : Harryvan, Slochteren
Prefab funderingen & heiwerk : IJB groep, Lemmer
Metselwerk : Loosman Metselwerken, Emmeloord
Aluminium luifels & overstekken : Meilof Riks, Veendam
Uitbloeiingsarme doorstrijk-mortel : Remix, Borger
Prefab betontrappen : Smit bedum prefab beton, Bedum
Kanaalplaatvloeren : VBI, Huissen
Glas- en schilderwerk : Dick Zijlstra meesterschilders, Ter Apel

HERONTWIKKELING AZC, TER APEL

‘Integrale samenwerking 
van BAM-bedrijven’

- Wim van den Berg
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