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Deftige metamorfose
in Sint-Annaparochie

architectuur

Twaalf woningen uit
1963 zijn afgebroken

H et zuidoostelijk kwart
van Sint-Annaparochie
is in een proces van

vernieuwing. De wijk is in de
jaren zestig mooi ruim en met
veel groen aangelegd, maar er
staan weinig opwindende rijen
woningen. Een zijde van de
Albertine Agnesstraat is op een
opvallende manier vernieuwd.

In de wijk staan niet alleen
woningen, maar ook wat stevige
gebouwen, zoals verzorgingscen-
trum De Beuckelaer dat onlangs
in enkele fasen is vernieuwd. Er
stond een vleugelgebouw (met
een opvallend ritme aan erke-
ruitbouwsels) dat er nogal bord-
papierachtig uitzag. De nieuw-
bouw, met wat meer en ruimere
appartementen en therapeuti-
sche voorzieningen, oogt met
gemêleerd rode baksteen veel
steviger. Het hoofdgebouw is
een robuust rechthoekig ele-
ment van vier lagen met enkele
kantelingen van volumes en een
vleugel in drie lagen. Het frisse
complex is ontworpen door
Haykens Jansma Kremer uit
Groningen.

Ernaast, op de hoek van de
Dordtse Straat, heeft Wonen
Noordwest Friesland een blok
met vijftien aanleunwoningen
in een vergelijkbare stijl laten
bouwen. Deze corporatie is het
Van Harenshuis aan het voltooi-
en, waarin zestien huurapparte-
menten en verpleegplaatsen
voor Zorgpartners Friesland
zullen worden gerealiseerd. Voor
de Dirk Janszstraat heeft de
corporatieplannen klaar om de
tientallen bejaardenhokjes uit
1970 te vervangen door volwaar-
dige woningen.

De vernieuwing van de ooste-
lijke zijde van de Albertine Ag-
nesstraat is al enkele jaren gele-
den voltooid: karakteristieke
woningen die goed bij de insti-
tutionele vernieuwing in de wijk
passen, maar niet in het vrij
saaie woninglandschap. Er ston-
den twaalf woningen uit 1963 in
een toenmalig modernisme in
een quasi systeembouw met
puien van hout en glas. Ze had-

den nog vrolijke kleuren gekre-
gen, maar die accentueerden
alleen maar dat ze niet meer van
deze tijd waren. Nog geen halve
eeuw oud, zijn ze afgebroken.

De tien nieuwe woningen,
ontworpen door het jonge bu-
reau VNL Architecten (Vonk en
Landstra) uit Grou, zijn ongeveer
in dezelfde positie geplaatst.
Daardoor is er aan de voorzijde
ruimte voor gazons omzoomd
door ligusterhagen. Ze leveren
een eenduidig beeld op. Maar
aan de achterzijde bleef, mede
door de uitbouwen van hoofd-
slaapkamers, slechts ruimte
voor betegelde plaatsjes. Ze
worden levensloopwoningen
genoemd, woningen voor elke
levensfase. Eigenlijk zijn het
seniorenwoningen, waarbij alle
vertrekken gelijkvloers liggen.
Aan de voorzijde ligt de zitka-
mer; aan de achterzijde de eet-
hoek met open keuken. Een
ingebouwde gesloten berging
zorgt voor enige afscheiding van
deze ruimten. Aan de zijkant
bevindt zich de iets uitgebouwde
hoofdslaapkamer aan de rustige
achterzijde. Daarvoor is de bad-
kamer en aan de voorzijde de
entree met hal en de trap naar
boven. Want er is ook nog een
kamer op de verdieping die als
tweede slaapkamer of als hobby-
ruimte kan dienen.

De woningen zijn van warme,
gemêleerde donkerrode bak-
steen opgetrokken en gemodel-
leerd in kubusvormen. Door de
onderlinge verschuivingen van
de kubussen is een levendige
compositie bereikt. Het verdie-
pingsblok schiet iets naar voren
en rust op een betonnen latei
die over het erkervenster van de
woonkamer is doorgetrokken.
Onder de latei is de ingangspar-
tij juist verdiept geplaatst. Zo
lijkt het front op de wat deftige
herenhuizen uit de jaren twintig
en dertig. De algemene opbouw
heeft deze associatie niet, maar
de detaillering blijkt wonderwel
te passen bij de kubusvormige
opbouw.

De wat sleetse straatwand van
de Albertine Agnesstraat heeft
een deftige metamorfose onder-
gaan.
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