
Functie - opvanghuis en behandelcentrum 

Locatie - Holstmeerweg 1, Leeuwarden

Opening - 21 oktober 2014

Omvang - 3650 m2 met 32 appartementen, 

behandelruimtes, klaslokalen en kinderopvang.

Uniek - Het enige behandelcentrum in Nederland 

voor slachtoffers van internationale mensenhandel. 

Duurzaam - het gebouw is energieneutraal en 

bespaart 50% water. Om dit te bereiken wordt 

regenwater opgevangen, regeneratiedouches 

toegepast, verwarmd met biogas en zonne-energie.

Cijfers -  Rc vloer 6.5, Rc gevels 8, Rc dak 10, 

passiefhauskozijnen triple glas U < 0.8, luchtdichte 

schil Qv10-waarde 0,15, WTW-ventilatie met 

90% rendement, aanwezigheidsgestuurde LED-

verlichting, alle gebruiksapparatuur label > A+

........................................................................................fast factsCKM

Het CKM is het enige specifieke behandelcentrum 

voor slachtoffers van internationale mensenhandel 

in Nederland. Fier bewaakt haar koppositie in de 

zorgwereld met een unieke visie en een matchend 

gebouw. Integratie van kennis is een speerpunt en 

dat reflecteert zich in de vele bijzondere functies 

in het CKM. Op de 3e verdieping vind je onder-

wijs, de 2e verdieping is een behandelsetting, de 1e 

verdieping is ingericht als beschermd wonen en op 

de begane grond bevinden zich behandelruimten, 

kinderopvang, therapieruimten en kantoren voor 

juristen en behandelaars.
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Uitstraling: robuust maar verfijnd

Vrouwen en meisjes van over de hele wereld 

vinden veiligheid en bescherming in het CKM. Voor 

het CKM koos architecte Beatrice Montesano 

daarom voor een opvallende façade van geperfo-

reerd CorTenstaal. Het fijne exotische patroon dat 

enigszins Afrikaans aandoet, moet specifiek vrou-

wen aanspreken. Het robuuste industriële materi-

aal contrasteert mooi met het verfijnde patroon. 

Binnen creëert het een spannend effect, want 

de perforaties geven elk moment van de dag een 

andere lichtinval. De getraumatiseerde slachtoffers 

blijven bijna altijd binnen – buiten is voor hen nog 

te bedreigend. Opdat de vrouwen niet het gevoel 

hebben opgesloten te zitten, is er alles aan gedaan 

om de buitenwereld naar binnen te halen. In het 

hart van het gebouw is een grote vide, waar de 

natuur naar binnen komt. De ruimte is aangekleed 

met zitjes, veel groen en een boom. 

opdrachtgever  Fier Fryslan  opgave  nieuwbouw CKM   status  opgeleverd (2014)            bouwkosten 4.000.000,- excl. BTW



Energieneutraal

Het CKM heeft een warmtekrachtkoppeling die 

gestookt wordt op biogas vanuit de nabijgelegen 

RWZI van het Waterschap. Daarmee wordt ca 2/3 

van de benodigde elektriciteit voor gebouw- èn 

gebruiksgebonden installaties opgewekt en wordt 

tevens in de verwarmingsbehoefte voorzien. 

De rest wordt opgewekt met 200 PV-panelen. 

Zo zijn de installaties optimaal afgestemd op het 

seizoensverbruik en is de teruglevering aan het 

elektriciteitsnet minimaal.

Waterbesparend

Regenwater wordt opgevangen en opgeslagen in 

een ondergrondse tank van 50.000 liter. Dit grijs-

watercircuit voedt de wasmachines en ook de toi-

letten worden met regenwater gespoeld. Ook zijn 

er waterbeparende douches toegepast. In totaal 

wordt met deze maatregelen ruim 50% bespaart 

op leidingwater. 

RC-waarde  - 10 

Installaties - WTW installatie i.c.m. luchtkoeling,  

automatische zonwering, zuinige verlichting, 

3-dubbele beglazing. 

Materiaalgebruik - Er zijn diverse ecologische 

bouwmaterialen toegepast. Zo zijn de 

gevelelementen opgebouwd uit PEFC gecertif iceerde 

houtskeletbouw elementen, geïsoleerd met cellulose, 

gerecycled krantenpapier.
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Duurzaamheid



Bijzondere eisen: flexibiliteit en oriëntatie

Flexibiliteit is belangrijk voor Fier. De contouren van 

het gebouw lagen vast in het bestemmingsplan; een 

rechthoekig bouwvlak. Heel laat in de contractfase 

is een vierde bouwlaag toegevoegd aan het gebouw 

ten behoeve van extra klaslokalen. Daarnaast zijn 

er tijdens de bouw een aantal ruimten aangepast 

qua indeling. Dat was in dit stadium nog mogelijk 

dankzij de eenvoudige indeelbaarheid van het CKM. 

Alle binnenwanden zijn lichte scheidingswanden 

die eenvoudig verplaatsbaar zijn. De afmetingen 

van de dakvloer, draagstructuur en fundering is zo 

uitgevoerd dat eenvoudig een extra bouwlaag kan 

worden toegevoegd. Een eenvoudige oriëntatie 

en een duidelijke gebouwstructuur moet de 

slachtoffers een veilig gevoel bieden. In de kern 

zitten de centrale functies, zoals serverruimte, 

pantry en toiletten. In het hart van het gebouw zit 

een gebouwhoge vide, waardoor voldoende licht 

en lucht het gebouw binnenkomt. Dit geeft een 

positieve ruimtelijke beleving. Iedere woningdeur 

heeft een unieke print en dus een eigen identiteit.
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Ruimtelijke, technische en functionele afstemming

Veiligheid van de bewoners is essentieel. De gevel 

is hufterproof en niet opklimbaar, door de perfora-

ties zo klein te maken dat er geen voet inpast. De 

stalen gevelelementen zijn ook voor de te openen 

vensters geplaatst, en geven zo een extra gevoel 

van veiligheid voor de vrouwen. Zo kunnen ze 

wel een raam openzetten, zonder bang te zijn dat 

iemand naar binnen kan klimmen. Om de beeld-

bepalende CorTenstaal gevel betaalbaar te houden 

zijn we al in de DO fase bij de producent gaan 

kijken. Het ontwerp is daarop geëngineerd naar 

het optimale formaat voor de machines. De gevel-

elementen volgen stramienen van 1.20 bij 2.40 

meter, aangepast aan een efficiënte productie, zo 

min mogelijk restafval en bewerkingstijd. Door bij 

het ontwerp al vanuit bouw en fabricage te denken, 

kon het patroon dusdanig worden aangepast dat 

de gevelpanelen eenvoudig konden worden gemon-

teerd, maar die constructie onzichtbaar is vanuit 

buitenkant. Dubbel resultaat: zeer zorgvuldige 

detaillering en een snellere montage.

Eenvoudig indeelbaar en uitbreidbaar

Het gebouw is toekomstbestendig: het is eenvou-

dig te vergroten en aanpasbaar voor een nieuwe 

functie. Met de kolommendraagstructuur en ver-

plaatsbare scheidingswanden kan het eenvoudig 

anders ingedeeld worden. Centrale functies als 

serverruimte, pantry en toiletgroepen bevinden 

zich in de kern en zijn daarmee geen belemmering. 

Met een verdiepingshoogte van 3,60m kan bijna 

iedere functie uit de voeten. De 3e verdieping is in 

een later stadium nog toegevoegd.


