
24-04-2014

PRIJSVRAAG WATERWONINGEN WIARDA 
W O O N W E R F



- HRP planontwikkeling
Douwstraweg 9
Postbus 755
9200 AT Drachten
Tel. 06 - 51810965
E-mail h.radersma@hrpplanontwikkeling. 
Website www.hrpplanontwikkeling.nl 
Contactpersoon: H. Radersma

- DAAD Architecten B.V.
Paltz 21
Postbus 5
9410 AA Beilen
Tel. 0593 582450
E-mail info@daad.nl
Website www.daad.nl
Contactpersoon: V. Ackerman

- Jurriëns. 
U.T. Delfiaweg  8 
Postbus  15
9700 AA Groningen
Tel. 050 502 85 31
E-mail d.offringa@jurriens.nl
Website  www.jurriens.nl
Contactpersoon: D. Offringa



1

W O O N W E R FINHOUD

INHOUDSOPGAVE

VOORLOPIG ONTWERP
TOELICHTING (2x A4)
SITUATIE 1: 500
SYSTEMATIEK EN INDELINGEN VAN KAVELS 1: 250
PLATTEGROND BG/1e VERDIEPING 1: 200
OPBOUW VOLUMES
DOORSNEDEN 1: 200
GEVELS 1: 200
OPBOUW COMPONENTEN
PERSPECTIEF STRAATZIJDE
PRINCIPE DETAILS 1: 10

■ Het concept voor de waterwoningen is ontwikkeld naar 
aanleiding van de prijsvraag van de gemeente Leeuwarden 
en betreft een samenwerkingsverband tussen DAAD 
Architecten en Jurriëns. Bij verdere planontwikkeling zal 
het team worden uitgebreid met HRP planontwikkeling.

Het ontwerp voor de locatie te Wiarda, waarin een 
verkaveling voor vier woningen is voorgesteld, draagt de 
titel: W O O N WE R F.
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SITUATIE  
De kavels aan de rand van Wiarda profiteren 
optimaal van het vrije uitzicht op het water en de 
weilanden, en zijn gunstig op de zon georiënteerd. 
Door de stedenbouwkundige situatie kan, vanuit 
het oogpunt van duurzaamheid, optimaal worden 
geprofiteerd van deze plek door het maximale 
aantal van vier woningen te bouwen. 

KOPER/BEWONER 
Binnen de kavels kan worden gekozen voor 
woonprogramma’s die ontstaan uit de wensen 
van de kopers. In de bijgevoegde tekeningen zijn 
een aantal mogelijke indelingen aangegeven die 
hier een plek kunnen vinden. De grote kaveldiepte 
maakt het mogelijk om meerdere volumes op het 
kavel te plaatsen waardoor er een tussenruimte 
ontstaat die zowel ruimteverbindend als –
scheidend kan zijn. Hierdoor kan bijvoorbeeld 
een woning worden gemaakt voor ouderen die een 
slaap- en badkamer op de begane grond prettig 
vinden. Maar er kan ook een meergeneratie 
woning worden gemaakt waarbij de ene woning 
‘leunt’ op de andere, of is te gebruiken als 
(tijdelijke) zorgwoning, voor pake en beppe, een 
zelfstandig wonend kind en/of een gastenverblijf. 
Maar een kantoor aan huis kan ook een optie 
zijn waarbij de werkruimte zich richt op de 
straat en bijvoorbeeld door een patio kan worden 
gescheiden van de woning. De woonwerf wordt 
daarmee een plek, waar ruimte is voor mensen 
die hun eigen woning willen samenstellen.

ARCHITECTUUR 
De woningen kennen een eenvoudige hoofdvorm 
die verwijst naar de oude boothuizen. De vorm 
verkleint op eenvoudige wijze de schaal van de 
woningen. De gevels verspringen ten opzichte van 
elkaar. Wij stellen een minimum van 60 cm voor 
als er geen sprongen vanuit de indeling ontstaan. 
Hiermee blijft de individuele woning als korrel 
herkenbaar. 

W O O N W E R F

De buitengevels worden bekleed met houten 
delen in een donkere kleurstelling en voorzien 
van witte kozijnen. Door deze eenvoudige 
regels voor de buitengevels ontstaat er meteen 
een samenhang tussen de vier verschillende 
woningen. De verschillende afmetingen en de 
posities van de kozijnen, die voortkomen uit het 
individuele woonprogramma en een verschillende  
vloerhoogte, zorgen voor variatie in het 
gevelbeeld.
Daarnaast zijn er puigevels die grenzen aan 
de patio’s en de binnenruimten. Deze worden 
in transparant behandeld hout uitgevoerd om 
verschil te maken met de buitengevels. In de 
tussenruimte wordt hierdoor de individuele 
woning extra benadrukt. Deze ruimte kan een 
volledige geprivatiseerd centrum zijn binnen 
de woning maar ook een buitenruimte aan het 
water, die met een schuifdeur volledig open 
kan worden gemaakt. Aan de waterzijde komt 
een doorlopende steiger van 1,20 m. breed die 
de kavels omsluit. De bewoner kiest voor een 
hoge steiger die het terras kan verlengen of een 
lage steiger die gemakkelijk instapt. Als een 
combinatie van beide opties gewenst is dan wordt 
de woning verder teruggeschoven ten opzichte 
van het water.

UITVOERING 
Het wonen aan het water geeft een gevoel van 
vrijheid die de bewoners ook bij het ontwikkelen van 
de woning krijgen. Om het aanbod vraaggestuurd 
te kunnen maken is voor deze plek uitgezocht hoe 
met een relatief eenvoudig constructiesysteem 
kan worden gebouwd. De kavelbreedten zijn gelijk 
gehouden, waardoor met gelijke overspanningen 
kan worden gewerkt. Een regionale  fabrikant 
kan met grote flexibiliteit de HSB elementen 
maken waarmee de geïsoleerde volumes worden 
opgebouwd. Het voordeel van dit systeem is de 
combinatie van hoge isolatie waarden en een 
slanke opbouw. Bijkomend duurzaam voordeel 

is dat daarmee op de afmeting en het gewicht 
van de funderingsconstructie wordt bespaard. 
In de HSB wanden met leidinggoot kunnen 
flexibel E-leidingen, wcd en schakelaars worden 
opgenomen. 
Voor een overkapping zonder verdere eisen, 
bijvoorbeeld een stallingsgarage, berging 
of klusruimte, wordt een zelfstandige 
portaalconstructie gebruikt. Deze wordt ook 
bekleed met houten geveldelen maar deze kan 
gewoon ventileren. Op termijn kunnen hierbinnen 
nog verwarmde ruimten worden gebouwd. 
De betonnen fundering en –waterkerende wanden 
vormen tevens de constructiestroken voor de 
scheidingswanden van de woningen. 

DUURZAAMHEID 
De duurzaamheid van de woning begint met het 
ontwerpen van een op de bewoner afgestemde 
woning en het mogelijk maken van aanpassingen 
binnen het casco van de woning. 
De buitenschil van de woningen wordt optimaal 
geïsoleerd waarbij een Rc-waarde van 5,0 is 
aangehouden. De grootte van de kozijnen wordt 
afgestemd op de zonoriëntatie, om koudeverlies 
te voorkomen en zonwarmte en -licht binnen te 
halen. Door de tussenruimte kan het daglicht diep 
in de woning worden gebracht. De daken worden 
aan de zonzijde van PV-cellen voorzien. Om aan 
een EPC van 0,4 te komen zijn aanvullend ca. 12 
m2. aan PV-cellen benodigd op het basisvolume 
(de 1e horizontale rij op het dakvlak). Deze kan 
naar behoefte worden uitgebreid om tot een ‘all 
electric’ principe te kunnen komen. Afhankelijk 
van de indeling van de woning kan de tussenruimte 
worden ingezet voor een optimaal binnenklimaat. 
In de zomer kan zij als buitenruimte verkoelend 
werken bij het ventileren van de woonruimten 
en prettig zijn als schaduwrijke verblijfsplek, 
te regelen met beplanting of een tijdelijke/
beweegbare zonwering. Als de tussenruimte 

wordt uitgevoerd met een (deels) te openen 
glasdak ontstaat er een wintertuin die in koude 
perioden ventilatielucht kan voorverwarmen en 
in warme perioden de warme lucht uit de woning 
kan afvoeren en koele lucht kan aanvoeren. 
Ook zal het plaatsen van planten in deze ruimte 
kunnen bijdragen aan een beter binnenklimaat. 
In het verduurzamen van het woonklimaat is de 
individuele bewoner de spil. Door in het ontwerp 
ook veel bouwkundige mogelijkheden toe te laten 
wordt de keuzevrijheid voor de bewoner groter en 
duurzamer.

MARKT
In een woningmarkt waar men zich moet 
onderscheiden lijkt het aanbieden van een zoveel 
mogelijk op de individuele koper toegesneden 
woning een logische stap. In de praktijk blijkt 
dit nog steeds een lastige keuze door de wens 
om grotere series te maken. De inschatting is 
dat juist door ruimte te bieden aan afwijkende 
woonprogramma’s er nieuwe kopers op dit gebied 
af komen. Het basisvolume is eenvoudig en wordt 
globaal begroot op 120.000,- (incl. installaties 
en excl. BTW) Deze kan naar behoefte worden 
ingedeeld en worden uitgebreid met een aantal  
componenten. Hoewel de locatie veel voordelen 
biedt zijn de keuze mogelijkheden extra 
aantrekkelijk. WOONWERF combineert hiermee 
de vrijheid en zelfstandigheid van de bewoners 
met het wonen aan het water, een logische keuze. 
Met de prettige nabijheid van buren en de vrijheid 
op je eigen werf. 
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OPENGEWERKTE WONING VIA DE PATIO 
VERBONDEN MET DE  WERKRUIMTE

BEBOUWINGS ENVELOPPE EN OVERZICHT VAN BASISWONINGEN, UITBREIDINGEN EN TOEVOEGINGEN

contour

boothuis

toekomstige 
uitbreiding

open constructie

toekomstige 
uitbreiding

verschillende 
woonprogramma’s 
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LANGSDOORSNEDE OVER EEN WONING EN UITBOUW MET AANSLUITING OP DE STEIGER

DWARSDOORSNEDEN WAARIN MOGELIJKHEDEN VOOR  VERSCHILLENDE VERDIEPINGSHOOGTEN EN OPEN OF GESLOTEN DAKEN EN/OF GEVELS

BIJDRAGE VAN PATIO AAN HET BINNENKLIMAAT 



9

W O O N W E R F

GEVELS AAN DE WATERKANT

GEVELS AAN DE STRAATZIJDE

OOSTGEVEL

WESTGEVEL
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INVULLING VAN DE PATIO ZONDER 
WINTERTUIN

De basisvolumes zijn opgebouwd uit HSB 
elementen. De verschillende componenten maken 
de woning specifiek en toegesneden op de bewoner.

basisvolume

PV panelen

bloemkozijn

boothuis

steigerdelen

pergola

dakkapel

privacy-/ zonnescherm

terras

wintertuin

uitbreiding

PERSPECTIEF VAN DE VERSCHILLENDE BOUWDELEN
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PERSPECTIEF VAN  DE STRAATZIJDE, ACHTER DE ONBEBOUWDE STROOK VERSPRINGEN DE GEVELS, HIERDOOR ONTSTAAT RUIMTE VOOR PARKEREN OP EIGEN TERREIN OF EEN KLEINE  TUIN
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DETAIL VERHOLEN GOOT LANGSGEVELS DETAIL AANSLUITING GEVEL EN DAK VOOR DE KOPGEVELS

Bij de uitstraling van de werf past een eenvoudige 
en heldere detaillering en materiaalkeuze.
Om strakke bouwvolumes te kunnen maken zijn de 
goten en dakvlakken achter de gevel weggewerkt
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DETAILS BLOEMKOZIJN
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