
‘Het was echt een 
verpleeghuis: 

hokje in hokje’

- Martijn Kroeze

Van instelling naar woongebouw
Paas BV uit Nieuw-Buinen verbouwde in vijf maanden tijd de begane grond en de onderste 
vier verdiepingen van De Vijverhof in Assen. In opdracht van Zorggroep Drenthe begeleidde 
Kroeze & Partners uit Heerenveen het totale traject: ‘De instellingsentourage is verdwenen, er 
staat nu een echt woongebouw.’

Zorggroep Drenthe werkt al een paar jaar aan de 
renovatie van het vastgoed en bouwt daarnaast ook veel 
nieuw. Kroeze & Partners is daarbij de ontwikkelaar 
en directievoerder. ‘Zo ook bij De Vijverhof ’, zegt 
Martijn Kroeze. ‘Men was hier al heel lang van plan 
om renovatie te plegen, maar begin 2013 maakte de 
zorggroep er echt werk van. En vervolgens kwam er 
ook echt druk op, want om van de btw-verlaging op 
arbeid naar 6 procent te profiteren, zou de hele renovatie 
eind februari 2014 af moeten zijn. Ze haalden ons erbij 
om te sturen op budget en op tijd, maar ook om ervoor 
te zorgen dat er zo min mogelijk overlast zou zijn voor 
de bewoners. Want het uitgangspunt was dat alle ruim 
honderd bewoners gedurende de renovatie in hun 
appartementen zouden blijven wonen.’

Ruimte maken
Kroeze investeerde meteen veel tijd in het uitwerken 
van het bestek, de vergunningsaanvraag en het verwerven 
van de bouwer en de installateur, want er moest 
ontzettend veel gebeuren. ‘Samengevat wilde men van 
de gedateerdheid af. Het was echt een verpleeghuis: 
hokje in hokje, door de jaren heen van alles bijgebouwd, 
helemaal niet overzichtelijk. En daardoor echt een 
instellingsentourage, terwijl de Zorggroep heel graag 
toe wil naar woongebouwen waar zorg geleverd wordt.’
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‘Vooral de 
logistiek was 

een grote uitdaging’

- Bert Doldersum

En dus moest de onderste helft (de bovenste etages waren al eerder gerenoveerd) van De 
Vijverhof over de kop. De entree kreeg een veel logischer plek – namelijk aan de straat – er 
kwamen een restaurant aan de vijver, een nieuwe keuken, een winkeltje, een kapper, et 
cetera. Kroeze: ‘Het was een gebouw met dichte galerijen: lange gangen met kamerdeuren. 
Op woonverdiepingen zijn er appartementen tussenuit gesloopt om daarmee ruimte te 
maken voor open, algemene ruimtes. De saaiheid van vroeger is er helemaal uit, het is nu 
een plezier om erlangs te lopen.’

Logistieke uitdaging
‘Een zeer veelomvattende, ingewikkelde klus’, vat bedrijfsleider Bert Doldersum van Paas 
BV het samen. Zijn bedrijf kwam van vier uitgenodigde partijen met de combinatie van 
de meest voordelige inschrijving en het beste plan van aanpak. ‘Vooral de logistiek was een 
grote uitdaging. Het gebouw moest 24 uur in dienst blijven, de kwetsbare bewoners – in 
de zwaarste zorgcategorie – moesten zo min mogelijk last van ons hebben, maar we moesten 
hier en daar wel door betonmuren heen en dergelijke. Het was dus continu overleggen over 
de beste tijdvakken.’

Projectengineer Marco Velema van Aalbers Installatietechniek, net als Paas afkomstig uit 
Nieuw-Buinen, heeft dezelfde ervaring. ‘We moesten het boorwerk goed plannen voor de 
momenten waarop dat mocht, zodat we in de ‘stille uren’ wel door konden met niet-
herriedingen zoals leidingen trekken. En ook het moment waarop de spanning eraf moest, 
om de elektrische installaties aan elkaar te kunnen verbinden, moest heel goed worden 
afgestemd. Dit mocht beslist niet uitlopen, doordat bijvoorbeeld anders logistieke problemen 
ontstonden met de maaltijden voor de bewoners.’ 
Doldersum: ‘Op sommige tijden konden we gewoon echt geen herrie maken, op andere 
momenten moesten we snel werken terwijl de bewoners naar de dagbesteding waren: soms 
met dubbele ploegen, die alles ook direct weer opruimden.’

33

Zorg



Opdrachtgever : Zorggroep Drenthe, Assen

Bouwteamleden
Directievoering : Architectenbureau HJK, Groningen 

Architect : Architectenbureau HJK, Groningen
Bouwmanagement : Kroeze & Partners vastgoed, Heerenveen
Constructeur : Ingenieursbureau Dijkhuis, Groningen

Adviseur Brandveiligheid : Adviesbureau Munnik, Slochteren
Aannemer : Paas B.V, Nieuw Buinen
Technische installatie : Aalbers Installatietechniek, Nieuw-Buinen

onderaannemers en leveranciers
Levering en montage stompe deuren

en hang- & sluitwerk : BPZ, Vries 
Hang- & sluitwerk buitendeuren : Veldmans Technische 
  Handelsonderneming, Tynaarlo 
Leveren van uitbloeiingsarme 

doorstrijkmortel : Remix Droge Mortel, Borger

Zorglocatie vijverhof, assen

Informatie delen
Ook bouwkundig was er het nodige te puzzelen. Doldersum: ‘Juist omdat het gebouw 
gewoon in bedrijf was, konden we niet altijd vooraf voorzien wat we zouden tegenkomen. 
En om de buitengevel aan te pakken moesten we steigers bouwen op een bestaand plat 
dak, dat daarvoor onderstempeld moest worden.’

‘Alles moet naadloos op elkaar aansluiten’, bevestigt Kroeze. ‘Maar dat was voor ons ook 
juist de mooie uitdaging: steeds de fasering uitdenken in samenspraak met de aannemers 
en de architect. En tegelijk ontzettend veel informatie delen met bewoners en hun familie, 
met medewerkers: steeds maar zorgen dat iedereen precies weet waar hij aan toe is, dus 
veel bijeenkomsten houden, brieven sturen, bij mensen langsgaan. Maar gelukkig hadden 
we een bouwteam dat optimaal voor elkaar wilde werken. Soms werd een avond of een 
nacht doorgetrokken om ’s ochtends een gedeelte van het gebouw weer in gebruik te 
kunnen stellen. Het grootste compliment is dat er geen enkele klacht is binnengekomen 
bij de zorggroep. Alles is vlekkeloos verlopen. Mede dankzij de grote inzet van het personeel 
op De Vijverhof.’

Velema: ‘Met zulke krappe deadlines moet je ook wel een goede samenwerking hebben. 
We werkten met korte lijnen, en in bouw- en werkvergaderingen werden besluiten gemaakt 
en snel afgekaart. In zo’n sfeer is er ook ruimte voor nieuwe ideeën.’ 

Energiebesparing
Het zwaartepunt van de installatietechniek lag op de begane grond. Van daaruit lopen de 
leidingen en kabelwegen door het hele gebouw. Velema: ‘We hebben natuurlijk gezocht 
naar plekken waar dit het makkelijkste kon. De routing van het gebouw gold als basis, 
want die was architectonisch bepalend met onder andere een centrale receptie en een 
grote centrale ruimte middenin het gebouw. Veel aandacht hebben we besteed aan het 
isoleren van leidingen in de kruipruimte. Je praat over enorme lengtes aan leidingen in 
zo’n groot gebouw. Samen met het opnieuw inregelen van bestaande installaties heeft dit 
een grote besparing op energiekosten opgeleverd, naar schatting 15 tot 20 procent.’

‘Met zulke krappe 
deadlines moet 

je wel een goede 
samenwerking hebben’

- Marco Velema

Te
ks
t: 

Ar
je

n 
Ba

kk
er

  
Fo
to
gr
afi

e:
 S

ar
ah

 Ja
ns

se
n

35

Zorg


