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NAAM PROJECT
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PLAATS

Drachten

ONTWERP

DP6 architectuurstudio

Doelenplein 6

2611 BP Delft

Postbus 2969

2601 CZ Delft 

ADVIES
Goudstikker De Vries, Sneek (constructies) 
DGMR, Drachten (Breeam)
Technion BV, Heerenveen (installaties)
Dma, Kollumerzwaag (bouwtoezicht)

INSTALLATIES
Pranger Rosier, Dokkum (W- en E- installaties)

UITVOERING

Bouwgroep Dijksta Draisma, Dokkum

CONTACTPERSOON

Myrta Maas

info@dp6.nl

015-2120110

 

OPDRACHTGEVER

ROC Friese Poort Leeuwarden

OPPERVLAKTE

3900 m2 bvo

OPLEVERING

26 juni 2015

ROC FRIESE POORT, SECTOR ZORG & WELZIJN

 

ROC FRIESE POORT, ZORG & WELZIJN

Op de campus Drachten, tussen glooiende groene 
grasheuvels met solitaire bomen, is onlangs het 
ROC Friese Poort, sector Zorg & Welzijn opgeleverd. 
Met een BREEAM-NL Excellent score de duurzaamste 
school die momenteel in Nederland is te vinden! 

Maar duurzaamheid is meer dan een score. Het 
is ook een gebouw op een zorgvuldige manier 
inbedden in de omgeving, zorgen dat binnen en 
buiten in elkaar over gaan, dat gebruikers van een 
gebouw er zich thuis voelen. 

De architectuur van het gebouw voor Zorg en 
Welzijn is verweven met de architectuur van 
het landschap. Kenmerkend in het ontwerp is 
de verspringende gelaagdheid en het natuurlijk 
gematerialiseerde atrium. Het gebouw voor Zorg en 
Welzijn is daardoor spannend van buiten en intiem 
van binnen. 

Het gebouw maakt de bewegingen van dragen en 
beschermen, van het toesteken van een helpende 
hand.
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Gebouw aan campusboulevard
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VERSPRINGENDE GELAAGDHEID

Het nieuwe gebouw van het ROC Friese Poort, 
sector Zorg en Welzijn heeft een verspringende 
gelaagdheid met daarin een atrium als hart, dat 
de onderwijsteams verbindt, overzicht biedt en 
openheid biedt.

Elk onderwijsteam heeft terzijde van het hart een 
eigen plek, een geborgen, intieme omgeving. 

Door de vloeren aan weerszijden van het atrium 
maar een halve verdieping te laten verspringen 
houden de teams zichtcontact met elkaar, wordt 
de verbinding gelegd en is het gemakkelijk 
‘oversteken’. 

De verspringende gelaagdheid maakt het gebouw 
bovendien flexibeler in te delen. Als de ene 
opleiding te groot wordt voor een vleugel in het 
gebouw, kan gemakkelijk een ander deel betrokken 
worden.

Het atrium legt ook de verbinding tussen binnen en 
buiten, tussen opleiding en campus, ingebed in de 
glooiingen van de grasheuvels. 
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DUURZAAM
Opdrachtgever ROC Friese Poort is bezig met een duur-
zame vernieuwingsgolf in meerdere plaatsen in Neder-
land. Het ontwerp van het gebouw van Zorg & Welzijn 
is gerealiseerd met het BREEAM-NL Excellent certificaat. 
Het ontwerp- en bouwproces is vanaf het eerste schet-
sontwerp ingericht volgens de eisen van BREEAM-NL 
Excellent, waarmee duurzaamheid bepalend was voor alle 
ontwerpkeuzes. 

Zo is de gebouwschil geminimaliseerd en zeer goed 
geïsoleerd en zijn de gevelindelingen zo geoptimaliseerd 
dat daglicht grotendeels de kunstverlichting vervangt. 
De vide zorgt voor een grote hoeveelheid natuurlijke 
lichtinval in het hart van het gebouw. Het gebouw voor 
Zorg en Welzijn wordt duurzaam verwarmd en gekoeld 
middels een warmte- en koudeopslagsysteem in de 
bodem. 

Er wordt onder andere gebruik gemaakt van LED lampen, 
daglichtafhankelijke verlichting en CO2-sturing van 
de ventilatie om het energieverbruik te beperken. PV-
panelen worden op het dak ingezet om het gebouw van 
electriciteit voorzien. Er wordt een EPG-score behaald die 
63% lager is dan het bouwbesluit vereist. 

VERWEVEN MET LANDSCHAP

Met een BREEAM-NL Excellent score is het gebouw 
voor ROC Friese Poort Zorg en Welzijn de duurzaamste 
school die momenteel in Nederland is te vinden. Maar 
duurzaamheid is meer dan een score. Het is ook een 
gebouw op een zorgvuldige manier inbedden in de 
omgeving.

De glooiende groene grasheuvels met solitaire bomen 
creëren een open landschap met lange lijnen, waarin de 
verschillende gebouwen tot hun recht komen.

Vanaf de campusboulevard worden de verschillende 
gebouwen ontsloten, met in het midden het gebouw 
van Zorg en Welzijn. Een lange houten bank geleidt de 
campusboulevard over de hele lengte en biedt plaats voor 
ontmoeting op de campus. 

De architectuur van het gebouw voor Zorg en Welzijn 
is verweven met de architectuur van het landschap. De 
gevels weerspiegelen de glooiingen in het landschap. 
De overgang van buiten naar binnen is geleidelijk door 
de overstekken van de gevel en de trappartij die naar de 
entree leidt. Ook het centrale atrium legt de verbinding 
tussen binnen en buiten, tussen opleiding en campus, 
ingebed in de glooiingen van de grasheuvels.

MATERIALISERING
Aan de buitenzijde wordt het gevouwen ritme van de 
gevel afgewisseld met houten panelen. 

Binnen is het atrium gematerialiseerd in larikshout 
en bamboe. Doordat het hout het daglicht weerkaatst 
ontstaat er binnen een warme atmosfeer die zorgt voor 
de gewenste intimiteit.

Nieuwbouw Ontwerpcertificaat
Hiermee wordt verklaard dat:

ROC Friese Poort fase 2
te Drachten

is beoordeeld op basis van het schema:

Nieuwbouw Ontwerpfase 2011 v1.0

door een BREEAM-NL-assessor voor:

ROC Friese Poort 
en een score heeft behaald van:

74,38%

Certificaatnummer: 198-NON-2011

Afgiftedatum

BREEAM-NL-assessor

Licentiehoudende organisatie

drs. Annemarie van Doorn, Dutch Green Building Council Gavin Dunn, BRE Global Ltd

2 maart 2015

Albert-Jan Vermeulen

MAT25
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Op de campus Friese Poort Drachten, tussen glooiende groene grasheuvels 
met solitaire bomen, is onlangs het gebouw voor ROC Friese Poort, 
sector Zorg & Welzijn opgeleverd. Met een BREEAM-NL Excellent score 
de duurzaamste school die momenteel in Nederland is te vinden! Maar 
duurzaamheid is meer dan een score. Het is ook een gebouw op een 
zorgvuldige manier inbedden in de omgeving, zorgen dat binnen en buiten 
in elkaar over gaan, dat gebruikers van een gebouw er zich thuis voelen. 

Op vrijdag 25 september geven DP6 architectuurstudio en 
samenwerkingspartijen meer inzicht in het duurzaam ontwerpen en 
bouwen van het nieuwe gebouw voor ROC Friese Poort Zorg & Welzijn. 

Vanaf 15:30 uur bent u van harte welkom op Splitting 21b in Drachten. 
Er zullen presentaties en een rondleiding gegeven worden. We sluiten de 
middag af met een duurzame borrel tot 18:30 uur.

Omdat wij graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, 
vragen we u om vóór vrijdag 18 september door te geven met hoeveel 
personen u aanwezig zult zijn. Dit kan telefonisch: 015 - 212 01 10 of per 
e-mail: info@dp6.nl. Wij hopen u op 25 september te mogen begroeten!
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WAT
Open middag ROC Friese Poort, 
sector Zorg & Welzijn

WANNEER
vrijdag 25 september

WAAR
Splitting 21b, Drachten

PROGRAMMA
15:30 inloop
16:00 presentaties
16:30-17:30 rondleidin g
17:30-18:30 borrel
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