
Conceptwoningen
met een

duurzaamheidsniveau
hoog 
Woningcorporatie Elkien vernieuwde in drie 
jaar tijd een deel van haar woningbezit in de 
Leeuwarder wijk Nijlân. Slotstuk was de bouw 
van 81 grondgebonden woningen in de 
zogenoemde West-Indische Buurt. Bouwbedrijf 
Lont uit Sint Annaparochie verzorgde het 
project van sloop tot oplevering, inclusief de 
zorg voor flora en fauna.
‘We hebben in drie verschillende fases 134 woningen gesloopt 
en er 141 voor teruggebouwd’, zegt Arend Hoekstra van Elkien. 
‘De laatste fase bestond uit de vervanging van 87 kleine, 
gedateerde gezinshuizen door 81 “huizen van nu”. Daarvoor 
zijn we samen opgetrokken met Lont. Eigenlijk hebben ze alles 
gedaan: slopen, bouwrijp maken, bouwen. Alleen het 
bewonerstraject, waarbij we zeventig procent draagvlak voor de 
wijkvernieuwing moesten verwerven, hebben we zelf verzorgd.’

Duurzame conceptwoning
‘Zo is het precies’, stelt directeur Jetze Lont van het bouwbedrijf. 
‘Elkien is een organisatie die werkt met vaste ketenpartners; we 
trekken gezamenlijk op. Voor deze locatie hebben wij onze 
conceptwoning Wendura aangeboden. Dat is een woning met 
een heel hoog duurzaamheidniveau door optimale isolatie van 
vloer, gevels en dak, een extreem goede kierdichtheid van 0,20, 
triple beglazing, pv-panelen en slimme verwarming.’ ‘Het is 
een woning die prima aansluit bij onze ambitie om ons 
woningbezit energieneutraal te maken, of in ieder geval zo 
energiezuinig mogelijk’, zegt Hoekstra. ‘Met een plattegrond 
van zo’n honderd vierkante meter zijn ze volgens onze normen 
eigenlijk te groot als sociale-huurwoning. Omdat het project 
al zo ver gevorderd was toen de nieuwe Woningwet van kracht 
werd, hebben we het in dit geval doorgezet, maar een volgende 
keer zullen ze iets kleiner moeten.’
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‘Het eigenlijke bouwen 
was eerder het 

slotstuk dan het begin’

- Jetze Lont
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Bouwteam
Lont nam Elkien de complete planvorming uit handen. ‘Wij 
hebben eigenlijk gewoon 81 woningen gekocht’, zegt 
Hoekstra. Hij hoefde uiteraard niet helemáál achterover te 
leunen, maar feit is dat het gros van het werk inderdaad bij 
Lont lag. ‘Wij hebben alle overleggen met de gemeente 
gedaan, de omgevingsvergunning aangevraagd, het slopen 
van de oude woningen en het grondwerk geregeld… het 
eigenlijke bouwen was eerder het slotstuk dan het begin’, 
zegt Lont.

‘Meteen nadat de opdracht binnen was hebben we een 
bouwteam gevormd, met Alynia architecten als partner voor 
een ontwerp dat past in deze wijk. Verder hebben we in 
overleg met de gemeente Leeuwarden, Elkien en de 
nutsbedrijven alle voorbereidingen uitgewerkt. Daarbij 
hebben we een fasering aangebracht – in 2015 32 woningen 
in de Sabastraat en de Sint Maartenstraat, in 2016 49 huizen 
aan de St. Eustatiusstraat, de Bonairestraat en de Arubastraat 
– zodat bewoners uit de nog te slopen fase 2 eventueel konden 
verhuizen naar de nieuwbouwhuizen in fase 1.’

Als grootste uitdaging noemt Lont het feit dat Elkien geen 
opzichter stuurde. ‘De afspraak was dat wij onze eigen 
kwaliteit aantoonden, in plaats van dat de opdrachtgever dat 
ter plekke controleerde. We hebben een externe partij – 
Woningborg – gevonden om op gezette tijden te controleren.’
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‘Een woning die 
prima aansluit 

bij onze ambitie’

- Arend Hoekstra

Vleermuizen
Het project liep een jaar vertraging op omdat er een 
oplossing moest worden gevonden voor een aantal 
vleermuizen die in het gebied woonden. Lont: ‘We 
moesten eerst een ecologisch adviesbureau in 
verschillende seizoenen onderzoek laten doen. Daarna 
konden we voorzieningen treffen om ze naar een 
andere plek te leiden, onder meer door vleermuiskasten 
op te hangen. Het was een lang en formeel traject 
om ontheffing te krijgen van de Flora- en faunawet. 
Dat hebben we als bouwer niet elke dag bij de hand, 
maar we hebben het wel goed opgepakt.’
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Opdrachtgever : Elkien, Heerenveen

BOUWTEAMLEDEN
Architect : Alynia Architecten, Harlingen
Directievoering : Bouwbedrijf Lont,  Sint Annaparochie
Aannemer : Bouwbedrijf Lont,  Sint Annaparochie
Constructeur : Raadgevend ingenieursbureau Jansen Wesselink, Drachten
Installateur E&W : Bouma Technisch Installatiebedrijf, Sumar

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS 
Steigerwerk : Sijperda Verhuur, Drachten 
Stukadoorswerk, cementdekvloeren, 

spackspuitwerk : Afbouw Perdok, Groningen
Staalconstructie : K. Stok & Zn, Sint Annaparochie
Kunststof buitenkozijnen : Europrovyl, Augustinusga
Levering en montage van sets stalen

kozijnen en opdekdeuren : BPZ, Tynaarlo

81 WONINGEN ’T NIJLÂN, LEEUWARDEN

‘Na een LEAN voorbereiding 
valt het op de bouwplaats 

als een puzzel in elkaar’

- Bernard de Vries
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BIM
De nieuwbouwhuizen werden volledig in 
BIM uitgewerkt met alle ‘co-makers’, zoals 
Lont ze noemt. De planning voor zowel de 
ruwbouw als de afbouw werd LEAN 
opgesteld. ‘Die optimale voorbereiding heeft 
geleid tot een bijna foutloze bouw.’ Voor 
Bouma Technisch Installatiebedrijf in Sumar, 
de partner voor de installaties, was dit destijds 
pas het tweede project dat in BIM getekend 
werd. ‘Voor ons was dat toen een grote 
uitdaging’, weet projectleider Bernard de 
Vries nog. ‘Maar ook een mooie kans om 
meer ervaring op te doen met dit systeem, 
dat toch de toekomst heeft.’ Ook aan het 
werken met de LEAN-planning heeft De 
Vries goede herinneringen: ‘Voor aanvang 
werk je het project helemaal uit met het 
complete bouwteam, en vervolgens zie je het 
op de bouwplaats als een puzzel in elkaar 
vallen. Dat is mooi werken hoor.’ ‘Het is ook 
gewoon belangrijk om te doen’, vult Lont 
aan. ‘Je wilt toch toe naar een korte bouwtijd, 
zonder stilstand en met zo min mogelijk 
overlast.’ Ook de hoge mate van prefabricage 
draagt bij aan het halen van dat doel. ‘Het 
werk verplaatst zich grotendeels van 
bouwplaats naar fabriek. Bij deze huizen zijn 
de fundering, de vloeren en het casco volledig 
van prefabbeton, waar de isolatie al in de 
fabriek is ingepast. Dat heb je op de bouw 
zomaar opgezet.’ Hoewel legolisering het 
credo is, hecht Lont wel aan traditioneel 
metselwerk als schil: ‘Dat ziet er gewoon het 
mooiste uit, het heeft echt een meerwaarde 
ten opzichte van bijvoorbeeld steenstrips.’

Glazen badkamer
De laatste drie woningen van het project zijn bij wijze van innovatief experiment uitgerust met 
een glazen badkamer, een nieuw product dat Lont samen met Steinfort Glas heeft ontwikkeld. 
‘Wij geloven dat glas de toekomst heeft boven het traditionele tegelwerk. Het is in de basis niet 
duurder, de bewoner kan tot een heel laat moment de kleur van zijn wanden kiezen. Het heeft 
een luxe, strakke uitstraling, is uitermate onderhoudsarm en blijft heel lang mooi. Een corporatie 
rekent op circa 25 jaar voor een badkamer, wij verwachten dat een glazen badkamer dat ruimschoots 
overtreft.’ Destijds was het nog een experiment waar geld bij moest (‘iedere innovatie kost geld’), 
inmiddels kan Lont bij projectmatig bouwen glazen badkamers aanbieden voor dezelfde prijs als 
betegelde. ‘Elkien heeft ook een hoge ambitie qua innovatie, we kregen dan ook alle ruimte om 
dit te doen.’ ‘Dat klopt’, zegt Hoekstra. ‘Voorwaarde hierbij is dat het uiteindelijk bijdraagt aan 
de betaalbaarheid voor onze huurders. Het is voor ons ook mooi om zoiets eens in de praktijk 
te zien, en met onze huurders te ervaren hoe het voldoet.’ 
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