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Spannend van buiten, intiem van binnen – dat moest het nieuwe gebouw van de opleiding Zorg 

en Welzijn van ROC Friese Poort worden. DP6  architectuurstudio koos verbinding als centraal 

thema en leverde de duurzaamste school van Nederland op. 

Gebouw met 
 karakter en hart
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Opdrachtgever ROC Friese Poort, Leeuwarden 

Architect DP6 architectuurstudio, Delft 

Aannemer Bouwgroep Dijksta Draisma, Dokkum 

Interieurbouwer Octoplus interieurbouw, Grou 

Onderaannemer plafonds en MS-wanden Nivam, Leek 

Vloerafwerking Van der Ploeg, Surhuisterveen 

Systeemwanden Maars, Harderwijk 

Plafonds Rockfon, Roermond 

Vloeren Tarkett, Waalwijk 

Los meubilair Ahrend, Groningen 

Adviseur constructie Goudstikker De Vries, Sneek 

Adviseur installaties Technion, Heerenveen 
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Installateur Pranger Rosier, Dokkum
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Het nieuwe gebouw van Zorg en Welzijn ligt op een  glooiende, 
groene campus, die eveneens ontworpen is door DP6. Architect 
Richelle de Jong: “Het was de bedoeling dat alle opleidingen 
niet samen in één groot gebouw zouden komen maar dat 
iedere opleiding zijn eigen gebouw zou krijgen, een kleinscha-
lige benadering dus.”
Het ROC wilde dat ieder gebouw op de campus het specifieke 
karakter van de opleiding zou weerspiegelen: het gebouw voor 
Zorg en Welzijn moest spannend van buiten zijn, en intiem 
van binnen. De Jong: ”Dit vertegenwoordigt de kwaliteiten 
die je moet hebben om in de zorg te kunnen werken; je moet 
een stoere kant hebben en van aanpakken weten, maar ook 
zachtaardig en hulpvaardig kunnen zijn.” Deze eigenschappen 
komen terug in het gevouwen ritme van de gevel, waarmee 

FOTO LINKS
Het nieuwe gebouw van Zorg en Welzijn kreeg 
v erspringende vloeren die overkragen in het 
centrale atrium.  

FOTO BOVEN
In het atrium zorgt het toegepaste larikshout 
voor een warme uitstraling. 

FOTO ONDER
Het gebouw ligt op een glooiende campus, 
eveneens ontworpen door DP6.

DP6 de pitch voor het gebouw won: als je goed kijkt, kun je 
hier een geabstraheerde uitgestoken hand in ontdekken. 

Verbinding
Contact en verbinding zijn de centrale thema’s voor het 
gebouw: “We vonden het belangrijk, dat iedereen in het 
gebouw elkaar kan zien. Daarom heeft het een splitlevel 
opbouw gekregen met verspringende vloeren, die overkragen 
in het centrale atrium.” De vloeren verspringen maar een halve 
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baan, is een groot daklicht voorzien. Ook via de grote ramen in 
de gevels komt veel daglicht binnen. Screens aan de buitenzijde 
van het gebouw houden zonnewarmte tegen.”

Larikshout
In het hart van het gebouw bevindt zich het atrium, een 
prettige, open ontmoetingsruimte die zorgt voor verbinding 
en overzicht. Hier bevindt zich ook de receptie met recht 
daartegenover de uitgifte van het restaurant. “We hebben in 

verdieping, zodat je gemakkelijk kunt ‘oversteken’. Door deze 
verspringende structuur is het gebouw bovendien flexibeler 
in te delen. “Dat heeft ook met duurzaamheid te maken. Een 
opleiding die te groot wordt, kan dankzij de flexibele indeling 
gemakkelijk uitbreiden naar een ander deel van het gebouw. 
We hebben de gelaagdheid vertaald naar de gevel, waar we 
de hellingbanen hebben geplaatst.” Het gebouw is helder en 
overzichtelijk, dankzij de opbouw en dankzij het vele daglicht. 
“Over de gehele breedte van het gebouw, tot aan de helling-

FOTO BOVEN
De traptreden zijn deels 
zo breed, dat er tafels op 
kunnen staan.

FOTO LINKSONDER
De kleinere leslokalen 
grenzen aan het atrium.

FOTO RECHTSONDER
De hellingbanen volgen 
het verspringende ritme 
van de gevel.
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het atrium een trap gemaakt die uit twee delen bestaat: een 
deel waarover je naar boven loopt, en een deel met extra brede 
treden waarop je ook aan tafels kunt zitten. We hebben heel 
veel larikshout toegepast in het interieur, omdat het een zacht, 
warm en puur materiaal is. Het zorgt voor een kleinschalige, 
intieme sfeer zoals die ook in het vorige gebouw van Zorg en 
Welzijn aanwezig was. Omdat het hout al zoveel karakter geeft 
aan de ruimte, hebben we verder weinig kleur gebruikt.”  De 
trappen zijn bekleed met bamboe, verder zijn in de verkeers-
ruimten van het gebouw pvc-vloeren aangebracht en in de 
lokalen een luchtreinigende vloerbedekking .  In verband met 
de brandveiligheid zijn de verkeersruimten afgescheiden van 
het atrium door middel van glazen puien. “Dat geeft ook rust 
in het atrium.” Grenzend aan het atrium bevinden zich klei-
nere lokalen, de grote liggen aan de gevels. “De toiletkernen 

FOTO RECHTS
Links de receptie, rechts 
de uitgifte van het 
 reataurant.

liggen steeds op dezelfde plaats, dat maakt het overzichtelijk.” 
DP6 was verantwoordelijk voor de vaste interieurelemen-
ten van het gebouw, en voor de inrichting van het atrium. 
“Daarvoor hebben wij een ontwerp gemaakt, Ahrend heeft het 
uitgevoerd. De inrichting is tot stand gekomen in nauw overleg 
met de docenten en met de afdeling facilitair.”

Ontwerpkeuzes
Het gebouw is momenteel met een Breeam NL Excellent- 
certificaat het duurzaamste schoolgebouw in Nederland. Om 
aan deze hoge standaard te voldoen, moet je op veel meer 
letten dan alleen materiaalkeuze en energiebesparing, aldus 
De Jong: “Als je het hebt over duurzaam bouwen dan gaat dat 
niet alleen over de materialen die je gebruikt en de technische 
voorzieningen, duurzaamheid bepaalt alle ontwerpkeuzes.” 
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FOTO BOVEN
Het vouwmodel dat aan het ontwerp ten 
 grondslag ligt.

LINKSBOVEN
Plattegrond begane grond.

LINKSMIDDEN
Doorsnede van het gebouw.

FOTO ONDER
De overgang van buiten naar binnen verloopt 
geleidelijk, dankzij de trap naar de entree en de 
overstekken van de gevel.

Zo is de gebouwschil geminimaliseerd, en bijzonder goed 
geïsoleerd. Het gebouw heeft betonkernactivering en wordt 
verwarmd en gekoeld via een warmte- en koude opslagsys-
teem in de bodem, dat gedeeld wordt met het naastgelegen 
Techniek-gebouw. Daglicht kan kunstlicht grotendeels vervan-
gen dankzij de geoptimaliseerde gevelindelingen en de vide in 
het hart van het gebouw. Het energiegebruik wordt nog verder 
teruggebracht door middel van led-lampen, daglichtafhankelijke 
verlichting en CO2-gestuurde ventilatie. Zonnepanelen op het 
dak voorzien het gebouw van elektriciteit.

Landschap
Al deze maatregelen gecombineerd hebben geresulteerd in een 
EPG-score die 63 procent lager is dan het bouwbesluit vereist, 

maar dat is nog niet alles: “Ook het comfort en de flexibiliteit 
van het gebouw tellen mee. Je moet het gebouw zorgvuldig 
in zijn omgeving inbedden, zorgen voor een goede over-
gang tussen binnen en buiten. De gebruikers moeten zich er 
thuis voelen.” Omdat dit ‘thuis voelen’ niet ophoudt bij de 
schooldeuren, is het gebouw ontworpen in samenhang met 
de campus, verweven met de architectuur van het landschap. 
De gevels weerspiegelen het glooiende campusterrein, waar 
inheemse plantensoorten en flinke bomen aangeplant zijn. 
De overgang van buiten naar binnen verloopt geleidelijk, 
dankzij de trap naar de entree en de overstekken van de gevel, 
die ook beschutting bieden. Maar niet alleen mensen voelen 
zich hier geborgen, ook aan zwaluwen en vleermuizen biedt 
dit gebouw een veilig onderkomen: “We hebben in de gevel 
nestkasten voor ze laten maken. Dat is ook een aspect van 
duurzaamheid.”

www.dp6.nl
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