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Architectuur

In openheid een
eigen bestaan
leren bouwen
In Drachten kunnen jongvolwassenen met psychische
problemen tijdelijk in een Trainingshuis wonen, waar
ze zichzelf onder begeleiding binnen twee jaar
klaarstomen voor een zelfstandig bestaan en een
volwaardige rol in de maatschappij.
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BKVV architecten uit Amsterdam had de basis voor dit
drieledige gebouw al klaar.
Het bureau is namelijk de
bedenker van een energiezuinige woning van staal, glas en
hout (www.lofthome.nl) en
dat concept werd ook hier in
Drachten gebruikt. ,,We
maken het wel elke keer op
maat en dat hebben we voor
deze specifieke doelgroep
ook gedaan”, zegt projectarchitect Sander van Veen. ,,De
kapvorm hebben we bijvoorbeeld wat flauwer gemaakt
dan in het basisontwerp voor
de Lofthome. Als je toch geen
verdieping gaat gebruiken, is
zo’n hoge kap niet handig. En
dit paste ook beter in het
bestemmingsplan.”
De uitstraling is vriendelijk
geworden door de kopse kant
van de gevels met larix planken te bekleden. ,,Aan dat
hout hoef je nooit meer wat
te doen.”

Eén kopse kant heeft een
achtergevel die helemaal uit
glas bestaat. Dat is de ontmoetingsruimte, die eigenlijk
naar buiten doorloopt, want
er ligt een pleintje voor. ,,En
er komt een pad naar de
boerderij die erachter ligt.
Die hoort ook bij de PiGroep.” Omdat de glazen
gevel ,,behoorlijk op de zonkant” ligt, zijn er een dakoverstek en aluminium lamellen. Het royale gebruik
van glas heeft ook te maken
met het feit dat het Trainingshuis midden in een wijk ligt.
,,Dat is een bewuste keus. We
wilden zo veel mogelijk openheid. Daar heeft directeurbestuurder Tjeerd Nijboer
van de Pi-Groep zich groot
voorvechter van betoond.” De
bewoners zijn er tenslotte
juist om te leren midden in
de samenleving te staan

Dat in de ene afdeling wat
langer gewoond wordt dan in
de andere, betekent dat de
appartementen niet overal
even groot zijn. Aan de buitenkant is dat verschil terug
te zien in een afwijkende
glasverdeling. De dakbekleding loopt door tot over de
zijgevels en lijkt als een mantel over het gebouw te liggen.
,,Het is gepoedercoate staalplaat. Dakgoten zie je dus
niet, dat geeft een rustige
aanblik.” Maar bij een stevige
bui gutst het regenwater niet
ongehinderd over de ramen:
,,Je ziet het niet maar boven
alle ramen loopt een klein
gootje. En op de grond loopt
een grindgoot waar het hemelwater in verdwijnt.”
Het was Van der Wiel Plantontwikkeling (nu Bouwgroep
Noord) die het Lofthomeconcept kende en voorstelde
om dit te gebruiken. ,,Zonder
hen was het niet geworden
zoals het nu is.”

