
Woonzorgcentrum ArendState 

Aan de Groningerstraat in Assen is ArendState 

als vervangende nieuwbouw voor het oude 

verpleeg- en verzorgingstehuis Arendshorst 

opgeleverd door Bouwmaatschappij 

Vuurboom. Opdrachtgever Accolade 

Zorggroep speelt door toepassing van 

domotica in op maximale vrijheid naast 

veiligheid voor haar cliënten. 

Met domotica inspelen op de 
nieuwe Wet zorg en dwang 
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Jarenlang waren de ramen van de leegstaande meubelzaak Hommes 
aan de rand van het centrum van Assen dichtgetimmerd. Door de 
crisis waren de plannen van een woningbouwcorporatie om op deze 
locatie een appartementencomplex te realiseren, stopgezet. Accolade 
Zorg zag hier mogelijkheden voor ArendState, vervangende nieuwbouw 
voor het verpleeg- en verzorgingshuis Arendshorst.

Locatieontwikkeling
‘Voor deze locatie was al een ontwikkeling gaande,’ vertelt Margriet 
Schepers, projectmedewerker vastgoed bij Accolade Zorg, ‘maar die 
stopte in 2012 als gevolg van de crisis. Het grote voordeel van een 
centrumlocatie is dat voorzieningen zoals winkels en twee kerken op 
loopafstand zijn en dat laatste past ons als christelijke organisatie ook 
goed richting onze bewoners.’ Er lag een ontwerp van Martijn de Potter 
van NAW architecten voor een vier bouwlagen tellend galerijcomplex 
met een commerciële plint. Schepers: ‘We zijn met de projectontwikkelaar, 
de architect en huisvestingsadviseur Mondria Advies om tafel gegaan 
en opnieuw gestart.’ De keuze voor een onderhoudsarm en zo duurzaam 
mogelijk gebouw is toen op tafel gelegd, met als resultaat het huidige 
complex met drie buitengevels die ogenschijnlijk los van elkaar staan, 
waardoor het niet kolossaal oogt.

Wijziging plattegronden
Op de begane grond zijn drie groepen van negen bewoners met 
dementie gehuisvest, naast een groot restaurant en enkele 
multifunctionele ruimtes. Op de woonlagen zijn 76 appartementen 
beschikbaar voor bewoners met een zorgvraag. De plattegronden 
van het eerste ontwerp zijn vanwege de zorgvraag gewijzigd. Schepers: 
‘Omdat we ouderen huisvesten, zijn aan de Groningerstraatkant 
de galerijen bijvoorbeeld omgezet naar binnengangen.’

Hoveniersbedrijf Marco Bakker realiseerde een vijftal binnentuinen 
rondom de woongroepen. Schepers: ‘De binnentuinen zijn te 
gebruiken door de bewoners, maar ook door de medewerkers en 
bezoekers van ArendState. Op de eenlaagse bebouwing is een 
sedumdak aangelegd.

15

Zorg



Bouwproces
‘Wij hebben de opdracht opgepakt in 2016, als Design & 
Build project’, vertelt Rolf Vuurboom, directeur van 
Bouwmaatschappij Vuurboom. In 2015 waren al de sloop en 
de aanvraag van vergunningen voor vijftig gesloten bronnen 
van 200 meter diep voor de wko-installatie in gang gezet.  
‘P. De Vries Installatietechnieken was vanaf die tijd betrokken 
in het bouwteam’, vertelt projectleider Harke Wolbers. ‘Zowel 
als adviseur, engineer en uitvoerder. Die bronboringen hebben 
we uitbesteed aan Nathan en samen hebben we het ontwerp 
voor het hydraulische schema gemaakt. Vuurboom was onze 
opdrachtgever voor de algemene installaties naast Eteck, 
exploitant van lokale duurzame warmtesystemen voor de 
klimaatinstallaties.’ Het gebouwbeheerssysteem gaat later over 
naar Eteck. Wolbers: ‘Het eerste jaar monitoren wij dat voor 
storingen en temperatuuraanpassingen op afstand vanuit 
Leeuwarden.’

Stijgende prijzen
Vuurboom: ‘Design en Build is echt wel een voordeel in tijden 
van stijgende prijzen. Zo kun je zelf je business optuigen. De 
locatie van het gebouw is ook meteen het volledige bouwterrein. 
Wij hebben daarom de keuze gemaakt om de ruwbouw in 
holle wandsysteem en breedplaatvloeren uit te voeren.’ Hierbij 
is de bouwkraan geplaatst op de huisvestingslocatie van de 
derde bewonersgroep. Vanwege de nutsvoorzieningen zijn er 
proefsleuven gemaakt, waarbij bleek dat die veel dichter bij 
het gebouw lagen dan op de kadastrale kaart was aangegeven. 
Vuurboom: ‘Om beschadiging te voorkomen hebben we 
besloten om de stalen damwanden voor de kelderuitgraving 
gewoon te laten zitten.’ 

‘Het eerste jaar 
monitoren wij 

op afstand vanuit 
Leeuwarden’

- Harke Wolbers
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Adviezen
Er is 3D gemodelleerd. Vuurboom: ‘Bij aanvoer 
plaats je de gevelelementen er zó tussen en dan sluit 
het magnifiek.’ En dat was ook noodzakelijk 
vanwege de krappe bouwplaats. ‘Het was een 
postzegeltje waar we op moesten bouwen in de stad. 
Met de gemeente is goed over veiligheid overlegd. 
We hebben rekening gehouden met de omgeving 
wat betreft lawaaioverlast en het tijdstip waarop we 
’s morgens begonnen.’ Voor de badkamers is er een 
demoruimte ingericht. Vuurboom: ‘Op basis 
daarvan is besloten wat rustiger tegels te kiezen, 
ook vanuit het oogpunt van toekomstbestendigheid 
van het gebouw. Wij hebben ook steenstrips voor 
de gevel geadviseerd in plaats van metselwerk 
rollagen op stalen lateien. Het bespaart kosten en 
tegelijk hou je met steenstrips de detaillering en 
daarmee de esthetiek van het gebouw overeind.’

‘Met het bouwteam 
nagedacht over 

de infrastructuur voor 
de domotica’

- Rolf Vuurboom
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‘De nieuwe 
domotica geeft 

bewoners maximale 
vrijheid en veiligheid’

- Margriet Schepers

Opdrachtgever : Accolade Zorg, Bosch en Duin

BOUWTEAMLEDEN
Architect : BA32, Heerenveen
Constructeur : Ingenieursbureau Jansen Wesselink, Drachten
Aannemer : Vuurboom, Valthermond
Installateur : P. de Vries Installatietechnieken, Leeuwarden

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
ESD-vloeren : Verbion, Winschoten
Levering en montage kozijnen  
en deuren, incl. hang- en sluitwerk : BPZ, Assen 

ARENDSTATE, ASSEN
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Zorgtechnologie
De zorgtechnologie was door Accolade Zorg buiten het 
bestek gehouden. Vuurboom: ‘Met het bouwteam hebben 
we wel nagedacht over de infrastructuur van de aan te leggen 
domotica. Alle loze leidingen zijn meegenomen in vloeren 
en wanden. Wolbers: ‘Wij hebben de infrastructuur 
aangelegd zoals buizen, leidingen en bekabeling, zodat Avics 
de domotica direct kan installeren. Vanwege de bouwmethode 
en de krappe bouwplaats hebben we alle buizen en leidingen 
zelf prefab op maat gemaakt, of bij de leverancier, of in 
Leeuwarden. Als deze in beton zijn gestort, kun je heel snel 
installaties opbouwen.’ Schepers verklaart: ‘Met behulp van 
nieuwe zorgtechnologie is toekomstgericht ingespeeld op 
de nieuwe wet Wet zorg en dwang.’ Deze wet vervangt de 
Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuis (BOPZ) 
per 1 januari 2020. Het uitgangspunt van de nieuwe wet 
is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat een vrijheidsbeperking of 
onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, 
tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn 
omgeving. ‘De nieuwe wet en de toegepaste domotica geeft 
bewoners maximale vrijheid en veiligheid’, aldus Schepers. 

Het gebouw is onderhoudsarm en duurzaam, wat is terug te zien in de HR++ 
beglazing, aan de buitenkant gemonteerde platen van plastica, de plaatsing van 
kunststofkozijnen in de gevel en een aluminium entree. Wolbers vult aan: ‘Er liggen 
zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak, we zijn verder gegaan dan de norm. Omdat 
de opdrachtgever naar de toekomst kijkt en zo energieneutraal mogelijk wil zijn.’

In oktober 2018 zullen de bewoners van het verpleeg- en verzorgingshuis Arendshorst 
verhuizen naar het nieuwe complex ArendState aan de Groningerstraat.
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