
Organisch en

BAM Utiliteitsbouw realiseerde het ontwerp van GEAR Architectencoöperatie 
voor de Watercampus Leeuwarden. Een iconisch gebouw aan de Oostergoweg, 
een van de belangrijkste invalswegen naar het centrum van de Friese hoofdstad.

‘Ik ben blij dat het goed ontvangen wordt’, zegt 
projectarchitect Doeke van Wieren, die voor dit project 
samenwerkte met zijn partners, met name Bart 
Zantman, in de architectencoöperatie GEAR. 
‘Gebouwen die erg opvallen, bepalen in een belangrijke 
mate hoe een stad wordt ervaren: wat dat betreft hadden 
we ook een hoop plezier kunnen bederven.’

Landmark
Het tegendeel lijkt waar: sinds de Watercampus 
Leeuwarden in december in gebruik werd genomen, 
zijn de reacties vrijwel unaniem positief. Zowel vanuit 
de buitenwereld als vanuit de gebruikers, waarvan 
watertechnologisch topinstituut Wetsus de belangrijkste 
is. ‘Het gebouw is en blijft van de gemeente Leeuwarden, 
maar Wetsus had een belangrijke stem in het kapittel: 
men wilde een prominent gebouw, zowel vanwege deze 
prominente plek, als vanwege de prominente rol die de 
stad wil spelen in de watertechnologie. Daar past een 
landmark bij, een gebouw dat een statement maakt op 
een plek. Of het ook iconische waarde heeft moet later 
blijken.’ 

‘Meestal zijn landmarks vrij autonoom,’ weet Van 
Wieren, ‘ze doen niets met de omgeving. Dit gebouw 
wil juist contextueel zijn, iets bijdragen aan de plek en 
daar ook een deel van zijn betekenis aan ontlenen.’ 
Concreet: de natuurlijke zone aan stadsriviertje de 
Potmarge moet dankzij het gebouw méér als zodanig 
ervaren worden dan voorheen. ‘Eerst reed je er zó 
voorbij: in combinatie met het ook door ons ontworpen 
landschap heeft het gebied nu een organische en 
duurzame uitstraling.’

‘In BIM-3D-model 
alle details 

uitgewerkt’

- Wim van den Berg

met 
iconische 
waarde

duurzaam gebouw
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Organisch
Dat is precies waar de gemeente op uit was toen ze enkele jaren geleden besloot 
dat het voormalige fabrieksterrein van Atoglas de thuisbasis moest worden voor 
de Watercampus. ‘We wilden een bijzonder en duurzaam gebouw – het moest 
de BREEAM-Excellent-status kunnen krijgen en er moest een relatie met water 
uit spreken’, legt projectleider Werner Brouwer uit. ‘Elke architect uit de Europese 
aanbesteding gaf daar zijn eigen interpretatie aan: wij vielen uiteindelijk voor 
de inzending van GEAR vanwege het organische karakter, vanwege de manier 
waarop het de Potmarge ‘naar binnen haalt’ maar ook omdat het veel 
mogelijkheden openlaat om op een later moment de Watercampus nog uit te 
breiden. Het is een vrij compact gebouw dat probleemloos ‘herhaald’ kan 
worden als er meer kantoor- en laboratoriumruimte nodig is.’

Opvallend beeld
Het ontwerp gaat uit van een vijfzijdig kantoor- en laboratoriumgebouw met 
een atrium. Het steunt op een staalskelet met prefab-betonvloeren en is bekleed 
met glas en glaspanelen, zodat het – in de woorden van Van Wieren – haast 
doorzichtig is. Dat wordt versterkt door de zeer lichte inrichting met veel 
Tsjechisch eiken, een industriële gietvloer in een strokleur ‘en verder alles wit.’ 
Maar echt opvallend wordt het pas door de buitenste schil van lamellen van 
Western Red Ceder, die in een golfbeweging rond het gebouw gedrapeerd is 
en bij de ingang als het ware opgetild wordt. Dit beeld waarmee de gemeenteraad 
in 2013 akkoord ging, vormde de basis voor een aanbesteding volgens de 
Enigineer and Build-formule. ‘Beeld en maatvoering lagen vast, maar hoe het 
precies gebouwd zou worden, mocht de bouwer zelf bepalen’, aldus Brouwer. 
‘Wij denken dat je op die manier de kennis die bij bouwers aanwezig is, optimaal 
benut. En je geeft bedrijven zo ook meer kans om het verschil te maken met 
hun aanbieding, omdat ze echt de ruimte krijgen hun eigen oplossingen aan 
te dragen.’
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DJ Hekwerk & Toegangscontrole Controleert!
Voor de inrichting van de nieuwe entree voor de parkeerplaatsen van de 
Watercampus levert DJ Hekwerk & Toegangscontrole een compleet 
toegangscontrole systeem bestaande uit een slagboom voor ingaand  
verkeer en een slagboom voor uitgaand verkeer. Tevens worden er twee 
intercom zuilen geplaatst t.b.v. het toegangscontrole systeem. Tevens 
wordt er voor de entree een hoogte begrenzer geplaatst.

‘Blij dat 
het goed 

ontvangen wordt’

- Doeke van Wieren

‘Zowel over 
gebouw als over 

proces niets dan lof’

- Werner Brouwer

Korte doorlooptijd
De winnaar van de aanbesteding werd BAM Utiliteitsbouw, 
dat na gunning in de zomer van 2013 tot begin van het jaar 
had om het reken- en tekenwerk te doen. In januari begon 
vervolgens de bouw, in december was het complex klaar. 
‘Een heel korte doorlooptijd’, erkent Wim van den Berg 
van de aannemer. ‘Dat konden we waarmaken door onze 
keuze voor zoveel mogelijk prefabrwicage. Omdat het een 
BREEAM-Excellentwerk is, moest het aan strikte eisen 
voldoen op gebied van isolatie en luchtdichtheid. Die 
kwaliteit bereik je het beste als je geconditioneerd kunt 
werken in de fabriek, waarna je op het werk zelf het gebouw 
heel snel wind- en waterdicht kunt hebben. Alleen met het 
betonstorten waren we echt afhankelijk van goed weer, voor 
de rest hebben we altijd door kunnen werken, hoe slecht 
het buiten ook was.’ 

3D-ontwerp voor houten lamellen
Van den Berg spreekt nu vooral over de binnenschil, het eigenlijke gebouw 
dus. De buitenschil is verhaal apart, waarover zowel hij als Van Wieren niet 
snel uitgepraat raken. Alleen al het materiaal zelf: 'Western Red Ceder is 
een bijzondere houtsoort die bacteriën niet lusten: het rot nooit!’ zegt de 
architect. ‘Het is zonder behandeling duurzaam: het vergrijst op een heel 
natuurlijke manier: daar waar het weinig zon krijgt, krijgt het een ander 
aanzicht dan waar het volop beschenen wordt.’

De aannemer wijst vooral op het feit dat vrijwel iedere plank een unieke 
maat heeft: ‘Het patroon loopt rond, bol en golvend om het gebouw heen: 
dat moet je van tevoren compleet uitgedacht hebben. We hebben in een 
BIM-3D-model alle details uitgewerkt, alle kritieke punten onder de loep 
genomen. Uiteindelijk ging er een zaagopdracht rechtstreeks van de computer 
naar de zaagrobot bij Heko Spanten in Ede.’ Van Wieren: ‘Deze technologie 
geeft een enorme vrijheid in ontwerpen: vroeger moest je streven naar zoveel 
mogelijk dezelfde planken of panelen, nu kun je laten snijden, zagen wat 
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Opdrachtgever : Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden
Gebruiker : Wetsus, Leeuwarden

BOUWTEAMLEDEN
Architect : GEAR Coöperatie, Leeuwarden
Aannemer : BAM Utiliteitsbouw Regio Noord, Groningen
Installateur E&W : BAM Utiliteitsbouw Regio Noord, Groningen
Constructeur : Wassenaar Ingenieurs, Haren

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
Zand / Drainage en grondwerk : Van der Wiel Infra & Milieu, Drachten
Staal / RVS / Glas / Coating : Ensel staalkonstrukties, Dokkum
Houten Kozijnen & interieur : Harryvan, Slochteren
Leverancier hout : Miedema Houtindustrie, Leeuwarden
Schilderwerk : Kuurman Noord, Hoogezand
Slagbomen en 

toegangscontrolesystemen : DJ Hekwerk, Heerenveen
Levering en montage deuren : BPZ, Tynaarlo
Levering en montage hang- en sluitwerk : BPZ, Tynaarlo
Gietvloeren : Vloertechniek Hoogeveen, Hoogeveen
Levering Beton en wapening : Kuipers Funderingstechnieken, Lemmer 

DE WATERCAMPUS, LEEUWARDEN
je maar wilt.’ De lamellen hangen tegen staanders 
van iroko, ook een duurzame houtsoort, maar 
sterker en dus in staat het enorme gewicht van de 
planken te dragen. Van den Berg: ‘Om echt helemaal 
zeker van onze zaak te zijn hebben we nog wel een 
proefopstelling gemaakt, maar in feite wisten we 
dankzij de 3D-modellering al zeker dat het zou 
kunnen.’

Voorbeeldproject
Werner Brouwer van de gemeente Leeuwarden is 
erg tevreden over de prestatie van alle partijen: hij 
benadrukt dat heel veel leveranciers en specialisten 
uit de regio aan de Watercampus hebben 
meegewerkt. ‘Zowel over het gebouw zelf, als over 
het proces hebben we niets dan lof.’ Ook de architect 
en de bouwer blikken met genoegen terug: ‘Het 
gebouw is op tijd en zonder budgetoverschrijdingen 
gerealiseerd, kom daar maar eens om met 
overheidsgebouwen’, zegt Van Wieren, die ook wijst 
op de interesse die de campus trekt van vakbroeders 
in binnen- en buitenland. ‘Vanwege het bijzondere 
beeld, maar ook omdat er nooit eerder een 
laboratorium is gebouwd dat BREEAM-Excellent 
heeft. En dat ook nog op zo’n manier, dat er gewoon 
marktconforme huurprijzen gevraagd kunnen 
worden. Dit gebouw is echt een voorbeeldproject 
op vele gebieden.’ Te
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