
170 WONINGEN  
HAERENKWARTIER OOSTERWOLDE
SLOPEN EN OPNIEUW 
BOUWEN IN 40 DAGEN
In het Haerenkwartier in Oosterwolde vernieuwt aannemer 
Nijhuis Bouw in opdracht van woningcorporatie Actium 170 
woningen. De initiële aanvraag die Nijhuis kreeg ging over 
het gasloos maken en verbeteren van de gedateerde 
woningen. Tijdens de selectieprocedure ontstond het idee 
voor nieuwbouw in plaats van een ingrijpende renovatie. 
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Jille Jan Reitsma, manager planontwikkeling Nij-

huis Bouw: ‘Als je veel geld, tijd en energie in het 

verbeteren van woningen moet steken, ontstaat 

de vraag of je niet beter nieuw kunt bouwen. Zo’n 

beslissing neem je niet zomaar. Na heroverweging 

heeft Actium opnieuw een uitvraag in de markt 

gezet waarbij slopen en nieuwbouw het uitgangs-

punt werd. Uit de ingediende plannen bleek dat 

slopen en vernieuwen inderdaad een betere op-

lossing is voor het Haerenkwartier’. 

40 dagen van verhuizing tot 
nieuwe woning
In de aanbesteding waren tijd en budget belang-

rijke factoren. ‘Dat is logisch, maar iedere bewoner 

van het Haerenkwartier woont daar met een reden. 

Daarom hebben we samen met architectenbureau 

De Deur in Huis goed naar de identiteit van de 

wijk gekeken’, aldus Reitsma. Nijhuis en De Deur 

in Huis kwamen met een plan om woningen te 

slopen en te vernieuwen in slechts 40 dagen en 

tegelijkertijd het karakter van de wijk te versterken. 

‘Die combinatie heeft ervoor gezorgd dat ons deze 

‘Goed naar de 
identiteit van 

de wijk gekeken’

- Jille Jan Reitsma

opdracht is gegund’ bevestigt Reitsma. ‘Als je iets 

snel en efficiënt wilt doen, dan moet je op zoek 

naar repetitie, maar dat wil je niet terugzien in 

het eindresultaat. Door ons Trento bouwsysteem 

als uitgangspunt te nemen en steeds samen met 

de architect de mogelijkheden daarbinnen te on-

derzoeken, zijn we hier goed in geslaagd’. 
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Aandacht voor de wijk en 
haar bewoners 
Architect Emiel Noordhuis van De Deur in Huis 

nam de tijd om de wijk en haar bewoners te leren 

kennen. Hij vertelt: ‘Voor een naoorlogse wijk was 

het Haerenkwartier ruim opgezet met veel groen. 

Het was een stempelwijk met veel herhaling. We 

hebben unieke herkenningspunten toegevoegd 

waardoor er geen kopgevel gelijk is.’ 

‘Unieke 
herkennings-

punten toegevoegd’

- Emiel Noordhuis

Een rijker plan
Aannemer en architect zijn in het gehele project 

samen opgetrokken en keken ook over elkaars 

grensgebieden heen. Boven op de bestaande layout 

van de wijk is een minimiem gewijzigde, alterna-

tieve verkaveling gekomen die de architectuur nog 

meer laat spreken. Ook de flora en fauna in de wijk 

werden geëerd. Uit veldonderzoeken bleek dat de 

wijk aantrekkelijk is voor vleermuizen, zwaluwen, 

mussen en spreeuwen. In het ontwerp zijn talloze 

nestkasten verwerkt voor deze diersoorten. Door 

kleur toe te voegen in drie combinaties van aard-

tinten krijgen de verschillende rijwoningen een 

eigen gezicht en komt de buurt meer tot leven. De 

vernieuwing verfraait de wijk, zonder dat deze het 

oorspronkelijke karakter verliest. Volgens Noord-

huis wordt architectuur vaak onderschat: ‘Het 

Haerenkwartier is een mooi voorbeeld hoe er door 

nauwe samenwerking en iets meer ingrediënten 

een rijker plan is ontstaan.’
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Faay Wanden
De toegepaste Kingsize wanden en de prefab meterkast worden compleet aangeleverd en 

ingehesen. Kingsize wanden bestaan uit een vlaskern, die aan weerskanten is voorzien van 

een vezelversterkte plaat, en kunnen tot wel 4,5 m lengte geleverd worden. Sleuven voor 

buizen, leidingen en elektradozen, verjongingen en andere frezingen worden in de fabriek 

reeds geïntegreerd. Alles is van te voren afgestemd. Deze slimme manier van produceren 

vergroot niet aleen de bouwsnelheid, maar vermindert ook de arbeid op de bouwplaats, 

minimaliseert de transportbewegingen in de woonwijk, wat weer leidt tot minder CO2-uit-

stoot, en reduceert zo het afval op de bouwplaats.

Uniek tempo zonder 
concessies 
Slopen en nieuw bouwen in slechts 40 dagen is 

een uitdaging. Reitsma: ‘Dat lukt alleen als ieder-

een er hetzelfde in staat, van opdrachtgever tot 

onderaannemers. Gaandeweg groeide het vertrou-

wen door de samenwerking die er ontstond.’ In 

totaal worden 27 woonblokken als een treintje 

aangepakt. Ieder blok is een apart project van 8 

weken, waarbij er iedere 2 weken een oplevermo-

ment is en er gestart wordt met de sloop van een 

nieuw blok.

Wat betekent bouwen in dit tempo voor de kwa-

liteit van de woningen? Bouwplaatsmanager Jarno 

Noord van Nijhuis Bouw: ‘Alles wat we gebruiken 

komt rechtstreeks van de fabriek en wordt direct 

toegepast. Daarmee realiseren we een hoge kwa-

liteit die niet afhankelijk is van weersomstandig-

heden als regen, wind en sneeuw. De hoge mate 

van betrokkenheid van timmerman tot architect 

zorgt ervoor dat de kwaliteit op de bouwplaats 

ook hoog blijft. Het team op de bouw beleeft er 

plezier aan dat niet alle woningen hetzelfde zijn 

en Noordhuis is zelf regelmatig op de bouwplaats 

om ook tijdens de realisatie mee te blijven de den-

ken.’ 

Reitsma is trots op deze prestatie en het resultaat: 

‘Als je deze woningen ziet, dan zie je niet dat het 

sociale huurwoningen zijn. De kwaliteit is gewel-

dig ondanks de hoge bouwsnelheid en omdat elk 

woningblok anders van kleur en er wisselden kop-

gevels zijn, is er absoluut geen sprake van een-

heidsworst.’
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‘Iedere twee 
weken een 

oplevermoment’

- Jarno Noord

1 7 0  WONINGEN IN  HE T 
HAERENK WAR T IER,  OOS T ERWOL DE

Opdrachtgever : Actium 

B O U W T E A M L E D E N
Architect : De Deur in Huis

Aannemer : Nijhuis Bouw

Installateur : Bowa Installaties Emmen 

O N D E R A A N N E M E R S  E N  L E V E R A N C I E R S
Metsel-, lijm, en 
steigerwerken

: Mulderij 

Prefab plug&play kingsize 
wanden

: Faay Wanden|Plafonds

Stalen kozijn, opdekdeuren 
incl. hang- en sluitwerk

: BPZ

Aardbevingsbestendige 
uitbloeiingsarme 
doorstrijkmortel

: Remix
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Succes door samenwerking
De snelheid waarmee Nijhuis vernieuwt in het 

Haerenkwartier is uniek. Samenwerking - zowel 

in het voortraject als in de uitvoering - is daarvoor 

de basis. Noord: ‘We hebben geïnvesteerd in goede 

onderaannemers en getoetst of die partijen goed 

met elkaar kunnen samenwerken.’ Op de bouw-

plaats blijkt hoe goed Nijhuis daarin is geslaagd. 

‘Alles loopt soepel in elkaar over, een van de krach-

ten daarbij is dat bouwplaatsmedewerkers ook 

buiten hun eigen vakgebied kijken en elkaar helpen 

zodat de ze samen altijd de planning halen.’ 

Schoolvoorbeeld
Ook de snelheid zelf werkt motiverend. ‘Omdat het zo snel gaat ziet ook ie-

dereen wat het eindresultaat is. Meestal maakt een timmerman of onderaan-

nemer de eindoplevering niet mee; hier hebben we iedere twee weken een 

oplevermoment en ziet iedereen zelfs de bewoners weer terugverhuizen’, geeft 

Noord aan. ‘Dat maakt voor alle partijen voelbaar hoe belangrijk het is om 

op schema te blijven zodat de trein achter hen niet stil komt te staan.’ Reits-

ma concludeert: ‘Dit is echt dé manier om vaart te maken in de woningbouw 

zonder consessies te doen in arcitectuur en kwaliteit. Nederland staat voor 

een grote opgave en dat moeten we samen doen. Dit project is een school-

voorbeeld van hoe dat kan. Daar zijn we trots op!’ 
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