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Woningen voor een heel leven
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Het project, een compleet
bouwblok, behelst 126
appartementen, 4 woon-/
werkwoningen en 42
eengezinswoningen.
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‘We kopiëren niet wat we twee jaar geleden deden,
maar kijken wat hier en nu de meest duurzame oplossing is’

HBB Groep realiseerde in Haarlem

Hof van Leijh, een complex met
levensloopbestendige woningen.
Jong en oud kan er wonen,
zorgvoorzieningen zijn in de buurt
en van bewoners wordt verwacht dat
ze een beetje naar elkaar omkijken.

Hof van Leijh is inmiddels compleet
opgeleverd, alle woningen zijn verhuurd
en verkocht. Hoofdaannemer HBB Groep
uit Heemstede realiseerde het in opdracht
van de Haarlemse woningcorporatie Elan
Wonen. Het project, een compleet
bouwblok, behelst 126 appartementen in
de sociale huur en vier woon-/werkwoningen, als enige vrije sector huur.
Daarnaast ook 42 eengezinswoningen,
waarvan de helft huur en de helft koop.

Levensloopbestendig
De woningen zijn levensloopbestendig. Er
wonen mensen van alle leeftijden, maar er
is rekening gehouden met speciale wensen
van de oudere bewoner. Drempels zul je er
niet vinden. Ieder appartement is zonder
trap te bereiken. Deurposten zijn breed
genoeg voor een rollator of rolstoel. De
voordeur is niet alleen met een sleutel
maar ook met een pasje te openen.
Eventueel kunnen woningen doorgebroken
worden en aan elkaar gekoppeld.

Zorg in de buurt
Daarbij komt dat zorg in de buurt is.
Zorgaanbieder Zorgbalans is betrokken,
evenals Stichting SIG die mensen met een
beperking begeleidt, en DOCK Haarlem,
een organisatie voor sociaal werk. Op de
begane grond zijn een buurtwinkel en
een buurtrestaurant gevestigd. Tamara
Laurey, verkoopmanager bij HBB Groep:
“Als je slecht ter been bent, is het handig
als je in de buurtwinkel nog een vergeten
boodschapje kunt doen. En het restaurant

is voor iedereen een ontmoetingsplaats, je
kunt er eten of een maaltijd ophalen. Ook
is het de bedoeling dat bewoners van Hof
van Leijh een beetje naar elkaar omzien. Zo
kunnen mensen langer zelfstandig wonen.”

Duurzaamheid hoog in het vaandel
Het project als dit past goed in de
portefeuille van HBB Groep, waar ze
duurzaamheid hoog in het vaandel
hebben. “Juist omdat het zo’n sociaal
karakter heeft, vinden we het prettig om
dit te doen. Je bouwt niet alleen voor de
huidige generatie, maar ook voor
toekomstige. Het omzien naar elkaar past
bij HBB Groep.” En vanzelfsprekend heeft
Hof van Leijh een uitstekend energielabel.
De woningen profiteren bijvoorbeeld van
dezelfde warmtebron, een gezamenlijke
WKO-installatie. “Ontwikkelingen op het
gebied van duurzaamheid gaan snel. Bij
ieder project proberen wij opnieuw het
wiel uit te vinden. We kopiëren niet wat we
twee jaar geleden deden, maar kijken wat
hier en nu de meest duurzame oplossing
is.”

Binnenstedelijk project
Hof van Leijh ligt midden in Haarlem. Het
is een binnenstedelijk project zoals HBB
Groep ze graag doet. “Alleen al in Haarlem hebben we nog drie andere projecten
lopen, eentje midden in het centrum waar
we niet eens ruimte hebben voor een
bouwkeet. Binnenstedelijk heb je te maken
met zeer complexe bouwstromen en wij
zijn daarin gespecialiseerd.”

Er is rekening gehouden met de speciale wensen van de bewoners
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In totaal zijn 900 kozijnen geplaatst,
merendeels voorzien van HR++ glas.
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De woningen profiteren van dezelfde warmtebron, een
gezamenlijke WKO-installatie.
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‘Een goede constructeur doet meer dan rekenen’
Voor een constructeur heeft ieder gebouw bijzondere aspecten, zegt Paul Hooijschuur, directeur en adviseur
constructies bij Pieters Bouwtechniek in Haarlem. Het bedrijf is de hoofdconstructeur voor het project Hof van
Leijh. Bijzondere aandacht voor dit project was er voor de overkluizing van twee doorgangen voor auto’s naar
het parkeerterrein.
Een goede constructeur doet meer dan berekeningen maken, zegt Hooijschuur. Daarom is nauw contact met de
architect belangrijk, zeker in de fase van voorlopig en definitief ontwerp. “Dan gaat het om de uitgangspunten,
de keuze van het bouwsysteem, en kun je als constructeur veel invloed hebben. Vaak probeer je het casco zo
efficiënt mogelijk te ontwerpen met een repeterend stramien, zodat je daar geen budget verliest. De architect
wil graag iets overhouden voor een mooie gevel of interieur. Dat is vaak de uitdaging.”
Duurzaamheid
Hof van Leijh werd in BIM gerealiseerd, een werkwijze waarmee Pieters Bouwtechniek al tien jaar ervaring heeft.
“We hebben er een aparte tak voor opgericht, Pieters BIM Advies, en adviseren andere bedrijven hoe je BIM het
beste kunt aanpakken.” Wat betreft duurzaamheid wordt de rol van de constructeur steeds belangrijker, merkt
Hooijschuur. “Omdat het meeste materiaal in de constructie zit, ligt daar een taak voor ons, bijvoorbeeld door
herbruikbare materialen te gebruiken. Je bent wel afhankelijk van de opdrachtgever maar corporaties, zoals Elan
Wonen, zijn daar vaak toe bereid.”

Kom jij ons team versterken?

Wil je aan de slag bij een
toonaangevend ingenieursbureau
in constructieadvies, met medewerkers gedreven door liefde
voor het vak? Pieters zoekt een
projectleider / constructeur in
Haarlem.
Contact: Patricia van Someren,
pvansomeren@pieters.net of bel
06 22 74 46 03.
www.pietersbouwtechniek.nl/carriere
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www.pietersbouwtechniek.nl
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Specialist in grote
projecten
Facédo Geveltechniek uit Arnhem leverde en plaatste
900 kozijnen in Hof van Leijh, bijna allemaal vooraf
voorzien van HR++ glas. “In totaal 3.500 m2”, vertelt
projectleider Bram Leijser. “Vanaf de vrachtwagen
konden de kozijnen compleet worden geplaatst. In
één beweging maak je zo een heel pand dicht en het
aantal bewegingen op de bouwplaats houd je zo klein
mogelijk.”
Facédo is dé innovatieve partner op het gebied
van geveltechniek en biedt een volledig pakket
producten en een compleet scala aan diensten
onder één dak. Facédo doet meer dan het leveren
en monteren van hoogwaardige gevelelementen.
Facédo levert een totaalproduct.

WWW.FACEDO.NL

De kozijnen voor commerciële ruimtes en hoofdentree
zijn van aluminium. De woningen kregen kunststof
ramen en deuren. Aluminium is geschikter voor een
algemene toegang die heel veel gebruikt wordt, zegt
Leijser. “Kunststof wordt iets meer gebruikt in
woningbouw, ook omdat je het een mooie houtlook
kunt geven, zoals ook bij Hof van Leijh is gebeurd.”
Actief meedenken
Het ontwerp van de architect is altijd leidend, maar
ook Facédo wordt meestal vroeg in een project
betrokken. “In de lijn van de architect denken we mee
over de meest geschikte profielen, over esthetische
oplossingen en over mogelijke besparingen.”
Ontzorgen
Elk project pakken ze met een compleet projectteam
aan. Een werk wordt helemaal uitgetekend, meestal
in 3D, waarna de productie en plaatsing in gang
gezet wordt. “Zo ontzorgen we de klant”, aldus Leijser.
“Facédo is gespecialiseerd in grote projecten. Slimme
dingen bedenken om een groot project zo aan te
vliegen dat het voor alle betrokkenen ideaal is, daar
ligt onze kracht.”
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In de woningen is rekening gehouden met
speciale wensen van de oudere bewoner.

Opdrachtgever
Woningcorporatie Elan Wonen,
Haarlem
Architect
Faro Architecten BV, Lisserbroek
& Arnhem
Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Haarlem
Hoofdaannemer
HBB (Huib Bakker) Groep,
Heemstede
E-installateur
Blom Elektrotechniek, Beverwijk
W-installateur
Steboma BV, Beverwijk
Aluminium kozijnen
Facédo Geveltechniek, Arnhem
Bouwprogramma
Bouwen 126 appartementen
(sociale huur) / 21 eengezinswoningen (sociale huur), en 4
woonwerk-woningen (vrije sector
huur) & maatschappelijke ruimtes
Bouwperiode
Oktober 2018 – februari 2021
Brutovloeroppervlakte
21.000 m2

‘Je bouwt niet
alleen voor de
huidige generatie
maar ook voor de
toekomst’
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