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‘TECHNIEK IS ALTIJD IN ONTWIKKELING’
Initiatiefnemer Futurazorg selecteerde Van den Pol Elektrotechniek als 
partner bij de bouw van het nieuwe Futurahuis. “Net als bij hun eerste 
drie zorgcomplexen het geval was”, zegt Bob Oostendorp, projectleider 
namens het Montfoortse installatiebedrijf. “In Oud-Beijerland zijn wij op-
nieuw verantwoordelijk voor alle elektrotechnische installaties. Die omvat-
ten ook de gecertificeerde brandmeldinstallatie, databekabeling – inclu-
sief de bekabeling voor het zorgsysteem – en de CAI-installatie.”

Bij deze nieuwbouw zijn dezelfde bouwpartners betrokken als bij de eer-
dere Futurahuizen in Oudewater, Waalwijk en Nieuwveen. “We zijn uitste-
kend op elkaar ingespeeld; er staat een geoliede machine. Ook het feit dat 
alle Futurahuizen een vergelijkbare opzet kennen, draagt ertoe bij dat de 
bouw zeer efficiënt verloopt.”

Al is het project vertrouwd terrein, Van den Pol blijft streven naar verbete-
ring. “Techniek is altijd in ontwikkeling. Zo passen wij bij dit project een 
nieuwe generatie LED-verlichting toe die nog energiezuiniger is. En de 47 
zonnepanelen zijn efficiënter dan bij het vorige Futurahuis in Nieuwveen. 
Met circa 14.000 Wp is de opbrengst hoger terwijl minder panelen wor-
den geplaatst.” Ook bij de lean-planning staat verdere verbetering cen-
traal. “Er is geen sprake van een automatische piloot. Iedereen is alert op 
mogelijke optimalisatie.”
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Ouderenzorg volgens een nieuwe formule

KLEINSCHALIGE 
WOONZORGVOORZIENING MET 
EEN 24-UURS DIENSTVERLENING

Een kleinschalig woon-zorgcomplex in de wijk Poortwijk III in Oud-Beijerland is meer dan welkom. Het wordt een ‘Futurahuis’. Een plek 
waar senioren optimaal de regie over hun eigen leven kunnen voeren en hulp krijgen als dat nodig is.

Veel partijen denken mee over de invulling van het Futurahuis. Initiatiefne-
mer is Van Vliet Bouw, dat partijen in de zorg, toekomstige bewoners en 
praktijkadviseurs uitnodigt om met haar mee te denken. Zo ontstaan innova-
tieve plannen voor een kleinschalige woonzorgvoorziening met een 24-uurs 
dienstverlening. De bewoners beschikken allemaal over een eigen kamer. 
Voor de maaltijd, recreatie en gezamenlijk vertier zijn er gemeenschappelijke 
ruimtes, waarbij het geheel wordt beheerd door een beheerderskoppel.

HUISELIJKE SFEER
“Over de formule is veel nagedacht”, vertelt Lars van den Akker, directeur van 
Van Vliet Bouw. “Het Futurahuis is opvallend kleinschalig; het is geschikt voor 
zeventien bewoners. Ook het inwonende beheerderskoppel onderscheidt het 
Futurahuis van andere woon-/zorginstellingen. Dit koppel is – samen met 

het medewerkersteam – dag en nacht beschikbaar. De familiekamer, waar de 
bewoners apart kunnen zitten en familie kunnen ontvangen, zorgt voor een 
extra huiselijke sfeer.”

HOUTBOUW
“Toen alle wensen op een rij stonden, hebben we de architect, onderaan-
nemers en leveranciers benaderd. Gezamenlijk hebben we het hele ontwerp 
uitontwikkeld en geschikt gemaakt voor een houtbouwsysteem, dat we al 
eerder hebben ontwikkeld in samenwerking met Sament. Deze methodiek 
leent zich uitstekend voor gebouwen met in de toekomst mogelijk verander-
bare functies, waaronder ook appartementengebouwen en scholen.” Daar-
naast wordt er alles aan gedaan om het gebouw overzichtelijk te houden 
voor de bewoners.
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INDELING GEBOUW
Het Futurahuis in Oud-Beijerland bestaat uit een L-vormig gebouw met twee 
bouwlagen. Op de begane grond bevinden zich zes wooneenheden, de gezamen-
lijke woonkamer met open keuken, een lobby en de beheerderswoning. Op de 
eerste verdieping worden nog eens elf wooneenheden ingericht. Aan de straat-
kant heeft het gebouw een doorlopende gevelwand. Aan de kant van het water 
ligt juist de korte zijde van het gebouw met de gemeenschappelijke buitenruimte. 
Aan de zijkant van het gebouw liggen acht parkeerplaatsen op het eigen terrein.
Het huis in Oud-Beijerland is het vierde Futurahuis. Er functioneert al een 
Futurahuis in Oudewater, Waalwijk en Nieuwveen. Hierdoor is de invulling al 
ver doorontwikkeld en zijn alle bouwkundige uitdagingen al eens opgelost. 
“Het pilotproject heeft een staalconstructie bij de entree”, vertelt Van den 
Akker hierover. “In de andere gebouwen is gekozen voor een houten construc-
tie. Daarnaast is het bouwproces geheel lean uitgewerkt. Het Futurahuis in 
Oud-Beijerland wordt niet in acht, maar in zes maanden gebouwd. Daarbij is 
een groot aantal duurzaamheidsmaatregelen genomen. Met WKO-installatie, 
pv-panelen, zonnecollectoren en LED-verlichting vraagt het Futurahuis weinig 
energie en onderhoud. Met onder andere een klimaatinstallatie en daglicht-
toetreding die bijna 1,5 keer de prestatie levert die in het Bouwbesluit is 
vereist, is het gebouw uitermate comfortabel en gezond. Het gebouw is 
overzichtelijk en functioneel, maar het heeft sfeer en het ligt hier prachtig 
aan het water.”     ❚




