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Een comfortabel en duurzaam gebouw waar 
ontmoeting centraal staat
Woningbouwvereniging Heerjansdam formuleerde voor 
het wooncentrum in Heerjansdam een duidelijke opdracht: 
een complex waar ontmoeting centraal staat en dat 
qua duurzaamheid en leefbaarheid vernieuwend is en 
voldoet aan de laatste standaarden. Ruime volwaardige 
seniorenappartementen waren een absolute voorwaarde 
waarbij hoog werd ingezet op een laag energieverbruik, 
flexibiliteit, verhuurbaarheid, veiligheid en comfort. 
EGM architecten vertaalde deze ambities naar een modern, 
duurzaam en compact gebouw met 36 comfortabele 
appartementen waar zorg 24 uur per dag geleverd kan worden. 

De appartementen zijn rolstoeltoegankelijk en hebben 
allemaal een eigen inpandige buitenruimte. Daarnaast heeft 
het complex diverse andere functies waaronder een brasserie 
en verschillende ruimtes voor een arts, een fysiotherapeut en 
de thuiszorgorganisatie. In het hart van het centrum bevinden 
zich de gemeenschappelijke ruimten waar tal van activiteiten 
worden georganiseerd voor bewoners en omwonenden. 
Van biljarten en kaarten tot computer- en yogalessen. Een 
ontmoetingsplek middenin het dorp. 

“Dankzij de activiteiten komen 
er heel veel verschillende 
mensen in het gebouw. Dat 
maakt het heel levendig. Je 
hebt echt het gevoel dat het een 
ontmoetingsplek in het dorp is. 
En wij wonen daar midden-in!
Meneer Van Buren, bewoner
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“Heerjansdammers worden niet ‘weggestopt’ 
zodra ze lichte zorg nodig hebben, maar komen 
terecht in een levendig en modern woongebouw.
Gerben Stolk, voorzitter woningbouwvereniging Heerjansdam
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Integrale aanpak voor optimaal resultaat 
Voordat werd begonnen aan het ontwerp, is er uitvoerig onderzoek geweest naar de behoefte in 
Heerjansdam: was dit wooncentrum wel nodig? Uit onderzoek bleek dat veel mensen tegen hun 
zin moesten vertrekken uit het dorp, omdat zij hier niet de juiste zorg konden krijgen. Er was dus 
vraag naar een levensloopbestendig woongebouw. 

Het ontwerpteam koos voor een integrale aanpak waarbij alle partijen (opdrachtgever en 
gebruikers, architect, adviseurs constructeur) gezamenlijk en vanaf het eerste moment met 
elkaar de mogelijkheden van het ontwerp besproken hebben. EGM architecten had hierin een 
leidende én veranderde rol: het breed faciliteren van een kleine woningcorporatie die normaal 
gesproken een dergelijk project niet kan realiseren, maar wel de ambitie heeft om ouderen zo 
lang mogelijk in hun eigen dorp te laten wonen. 

Mede door de inzet van EGM zijn er voor alle bewoners van Heerjansdam de gewenste 
voorzieningen gerealiseerd. De opdrachtgever gaf ons het vertrouwen, wat resulteerde in grote 
betrokkenheid. Naast onze werkzaamheden als architect hebben hielden we ons ook bezig 
met het organiseren van informatieavonden, het instrueren van toekomstige bewoners in hun 
nieuwe woning, het maken van een magazine over de totstandkoming, informatievoorziening 
in het dorp en het opstellen van huurcontracten en handleidingen. Zo konden we bijdragen aan 
maatschappelijke duurzaamheid op vele niveaus.  

In de ontwerpfase is het project door het ontwerpteam opgezet in een Building Information 
Model (BIM). Daarna volgden er LEAN-sessies met  alle bouwpartners, waarbij de 
bouwtechnische  uitwerking tot in het kleinste detail is uitgezocht en op elkaar is afgestemd. In 
de voorbereidingsfase zaten de betrokken partners regelmatig met elkaar aan tafel en werden 
bouwtechniek, planning en voortgang besproken. Deze ontwerp- en voorbereidingsprocessen 
hebben geresulteerd in een aanzienlijke bouwtijdverkorting, kostenverlaging, hogere kwaliteit en 
minder nazorg.
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Duurzaam en energiezuinig
Midden-Inn is een duurzaam en zeer energiezuinig gebouw. 
De hoogwaardig geïsoleerde gevel van het compacte gebouw 
bestaat uit herbruikbare click-brickstenen en er zijn zoveel 
mogelijk onderhoudsvrije en recyclebare materialen gebruikt. 
De serres fungeren als bufferzone tussen binnen en buiten 
en dragen bij aan een prettig binnenklimaat en een hogere 
gebruikswaarde. Verder is het dak voorzien van  zonnepanelen, 
is er in het hele gebouw ledverlichting toegepast, is er WKO-
installatie gecombineerd met een zonneboiler en wordt er 
gebruik gemaakt van warmteterugwinning. Ook het hemelwater 
wordt weer in de bodem geïnfiltreerd door middel van een 
infiltratiesysteem. 

Continue zijn er afwegingen gemaakt welke materialen, 
installatietechnische en bouwkundige oplossingen het minst 
milleubelastend zijn en het laagste energieverbruik kennen. Het 
gebouw zou ongeveer 85% zelfvoorzienend moeten zijn, maar 
blijkt in de praktijk nog energiezuiniger te zijn. 

Maar duurzaamheid is meer dan alleen energie. Het gaat 
ook om thema’s als milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en 
toekomstwaarde. Met een gemiddelde GPR-score van 8,0 gooit 
het complex ook daar hoge ogen en behaalde het de hoogste 
gebouwscore in de regio Drechtsteden in het ontwerpjaar. 
Dit project is mede gebruikt als pilot om GPR- zorg verder te 
ontwikkelen. 
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“We hebben vanaf het begin 
samengewerkt met een 
duurzaamheidsadviseur en 
installatiedeskundige”, vertelt 
architect John Mol. “Het 
complex heeft nu de meest 
efficiënte energie-installatie die 
we hebben kunnen bedenken. 
Dat heeft ook voordelen voor 
de bewoners wat betreft 
energielasten.
John Mol, architect EGM architecten
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Toepassing domotica voor langer zelfstandig 
wonen
Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen is 
er ingezet op het integreren van domotica. Zo beschikt elk 
appartement over een videoinstallatie en elektrisch bedienbare 
zonwering, zijn er bewegingsensoren en zijn alle voordeuren 
geautomatiseerd en toegankelijk met een digitale sleutel of 
knop.  De ventilatie gaat volledig automatisch en is CO2-
gestuurd. De elektrische boiler is zelflerend en stemt de 
temperatuur van het water af op het gebruikersgedrag van de 
bewoners.

“Voor oudere mensen is het wel 
even wennen al die moderne 
snufjes. Maar dat went vanzelf. 
Je bent nooit te oud om te 
leren”
Mevrouw Pauwels, bewoonster
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De luxe uitstraling van een hotel
Een aantrekkelijke ontmoetingsplaats, waar mensen graag 
verblijven en naar toe gaan. Dat was onder andere het 
uitgangspunt bij het ontwerp van het wooncentrum. EGM 
architecten vertaalde deze wens naar een transparant en 
speels gebouw met veel licht, lucht en ruimte in het hart ervan. 
Toepassing van ledverlichting, houtafwerking op de wanden, 
houten kozijnen, glazen balustrades en frisse kleuren zorgen 
voor een luxe warme sfeer die eerder doet denken aan een 
hotel dan aan sociale huurappartementen. Met een bijna drie 
meter hoog kunstwerk in de hal als eyecatcher. 

Voor de ruimte rondom het gebouw is een tuinontwerp gemaakt 
met een compleet beplantingsplan voor optimale begroeiing. 
De planten en boomsoorten zijn afgestemd op de verschillende 
seizoenen. In de gevel zijn vogelnestkastjes opgenomen en er 
zijn grote vlinderstruiken. Naast de hoofdentree ligt het terras, 
waar bewoners en omwonenden kunnen genieten van het 
uitzicht en de drukte die de naastgelegen school en sporthal 
met zich meebrengen.
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Begane grond
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