
‘t Havenhûs, Harlingen
INSTALLATIEFAMILIE 
ONTPOPT ZICH ALS 
ONTWIKKELAAR
In totaal 26 appartementen verrijzen aan de Havenweg in 
Harlingen, vlak bij de vuurtoren. ‘t Havenhûs, zoals het in 
twee fases opgetrokken project heet, voorziet in een behoefte. 
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 ‘We bedienen een heel duidelijke markt’, zegt architect Jan-Otto Schilstra 
van Penta Architecten uit Harlingen. ‘Het overgrote deel van de woningen 
in ‘t Havenhûs is verkocht aan Harlingers of oud-Harlingers die terug wilden 
naar de binnenstad, bijvoorbeeld vanuit een huis in nieuwbouwwijk Groot 
Ropens. Ze staan ervoor in de rij.’ 

Gouden plekje
Het is natuurlijk ook een gouden plekje waar Havenhûs BV twee 
appartementengebouwen heeft ontwikkeld. Fase 1 met twaalf appartementen 
werd in juni opgeleverd; fase 2 met veertien woningen kan – zonder tegenslag 
– komend voorjaar worden betrokken. De locatie aan de Havenweg – vlakbij 
de vuurtoren – ligt aan de rand van de stad, met treinstation Harlingen-
Haven voor de deur en (voor de hogere verdiepingen) uitzicht over de 
bedrijvige Willemshaven en de Waddenzee. Tel daarbij op dat de woningen 
ruim, modern en toekomstbestendig (want gasloos) zijn en je kunt je wel 
voorstellen dat ze gretig aftrek vinden. 

Twee fases
Toch was het voor de ontwikkelaars, de familie Mensonides van het 
gelijknamige installatiebedrijf uit de havenstad, even zoeken naar het meest 
geschikte concept. Zij kochten het terrein – waar wat vervallen 
bedrijfsgebouwen op stonden – kort voor het uitbreken van de woningcrisis 
en kregen hun originele plan voor een groot appartementengebouw niet 
rond. Ook een alternatief idee voor grondgebonden woningen bleek niet 
exploitabel. Schilstra: ‘In 2014 hebben wij het plan opnieuw opgezet, weer 
als appartementen, maar dan opgeknipt in twee fases, zodat kopers sneller 
zekerheid zouden hebben over de start van de bouw. Toen het op die manier 
in de verkoop kwam, trok de markt net weer aan.’
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‘Groot  
volume,  

toch kleinschalig’

- Jan-Otto Schilstra



‘Warmtepomp 
de standaard   

 in fase 2’

- Niels Mensonides

Installateursperspectief
Penta ontwierp de beide gebouwen in nauwe bouwteamsamenwerking met 
aannemer Lont BV uit Sint Annaparochie, constructeur Jansen Wesselink 
en Mensonides. ‘Het is natuurlijk best bijzonder dat wij als installateur ook 
de ontwikkelaar zijn’, bevestigt Niels Mensonides. ‘Vastgoedprojecten worden 
vaak opgezet vanuit het bouwkundige perspectief. Maar ons project is 
ingestoken vanuit het installateursperspectief.’ Hij noemt als voorbeeld de 
keuze voor verwarming en warmwatervoorziening via warmtepompen, met 
een eigen gesloten-bronboring voor ieder appartement. ‘Fase 1 zou 
aanvankelijk cv krijgen, maar we hebben de kopers de optie voorgelegd om 
het gasloos te doen en daar hebben ze allemaal voor gekozen. Voor fase 2 is 
de warmtepomp standaard meegenomen.’ Door alle leidingen te prefabriceren, 
wist Mensonides de montagetijd op de bouw te beperken tot één dag per 
woning. ‘Anders zou je er wel drie dagen voor nodig hebben.’
 

Ontwerp
Waar de woningen in beide gebouwen vergelijkbaar zijn, is het aanzicht 
van fase 1 en 2 totaal verschillend. Fase 1 – vanaf de wandelboulevard 
op de keermuur bekeken aan de rechterkant – is één gebouw van zo’n 
dertig meter breed, visueel opgeknipt in twee gelijke delen. ‘We hebben 
aansluiting gezocht bij de wat industriële bebouwing die er vroeger 
stond, door te kiezen voor een rij stoere zware metselwerk-penanten, 
waar in de horizontale lijn stevig gekleurde betonnen banden doorheen 
lopen. De balkons zijn deels naar binnen geplaatst en een ander deel 
steekt naar buiten. De vier lagen hoge middenassen maken dat het 
lijkt alsof het gebouw uit twee identieke delen bestaat.’ Schilstra noemt 
als bijzonderheid de keuze om de bakstenen met de achterkant in het 
zicht te metselen: ‘Zo krijg je automatisch een industriële ruwheid, 
woestheid. Je ziet af en toe een gestanst serienummer of sporen van 
de loopband van de steenfabriek.’
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‘Vruchten  
plukken  

      van BIM’

- Menno de Groot

Fase 2 – veertig meter breed – is ook één gebouw, maar juist met drie 
verschillende gevelsferen, alsof het grote woonhuizen betreft. Rood-
oranje baksteen op de hoek, lichtgrijs in het midden en donkergrijs 
‘pakhuisachtig’ aan de rechterkant. ‘Alles bij elkaar voldoet het zo aan 
de wens uit het beeldkwaliteitsplan van de gemeente Harlingen om 
grote volumes toch kleinschalig te laten ogen.’ 

BIM & LEAN
Voor bouwer Lont is fase 2 daarmee iets lastiger om te maken, zegt 
Menno de Groot van het bouwbedrijf uit Sint Annaparochie. ‘Drie 
verschillende gevelaanzichten met afwijkende dakvormen maken dat 
je veel meer details en aansluitingen moet uitwerken. Bij fase 1 was 
het repeterend werk, bij fase 2 heb je steeds verschillende goten, 
balkons, kozijnen, noem maar op.’ 

Bij zo’n complex ontwerp loont het nog meer om het gebouw in 
gezamenlijkheid in BIM uit te werken, zegt De Groot. Het op elkaar 
afstemmen van alle disciplines in één model werkte voor fase 1 al erg 
goed, maar voor fase 2 was het welhaast noodzakelijk: ‘Het vergt een 
compleet andere denkwijze in de voorbereiding, maar tijdens de 
uitvoering pluk je er zoveel vruchten van: je kunt alle materialen die 
je nodig hebt in de juiste volgorde uit het model halen, de maten van 
bestelde prefab-elementen kloppen altijd. En je kunt het model ook 
goed gebruiken voor het opstellen van de uitvoeringsplanning. Dat 
deden wij in LEAN-sessies: samen met de onderaannemers legden we 
met post-its de hele volgorde van de uitvoering vast.’ Dankzij die 
strakke voorbereiding kunnen de bouwers ongeveer één verdieping 
per twee weken optrekken. Vlot doorwerken is noodzakelijk om vóór 
de natte en koude winter aanbreekt het complex wind- en waterdicht 
te hebben, zodat in de ‘slechte tijd’ binnen gewerkt kan worden. 
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Gedrukte funderingspalen
Om schade aan omliggende panden en overlast voor de 
omgeving te voorkomen, zijn de funderingspalen voor fase 
2 niet geheid of geboord maar de grond in gedrukt met 
behulp van een 350 ton zware hydraulisch aangedreven 
funderingsmachine, speciaal ingehuurd bij de IJB Groep. 
‘Een noviteit voor Europa’, zegt De Groot. ‘Dat ding – het 
werd in twaalf vrachtwagens aangevoerd – drukt de palen 
de grond in zoals een satéprikker door een pakje boter 
gaat.’ De nieuwe methode is momenteel nog vrij duur, al 
is dat deels betrekkelijk, volgens De Groot: ‘Bij fase 1 zijn 
boorpalen gebruikt, maar daarbij kwam vervuilde grond 
vrij en voor het afvoeren daarvan moet je ook betalen.’ In 
elk geval waren de Harlingers erg gecharmeerd van deze 
methode: ‘Ze hadden daar net het heiwerk achter de rug 
van de nieuwe N31; daar stonden een paar maanden lang 
misschien wel tien heistellingen tegelijk te dreunen. Daarbij 
vergeleken was dit natuurlijk een verademing.’
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Opdrachtgever & ontwikkelaar : Mensonides Installatie, Harlingen

BOUWTEAMLEDEN
Architect : Penta Architecten, Harlingen
Constructeur : Raadgevend ingenieursbureau Jansen 
Wesselink, Drachten
Aannemer : Bouwbedrijf Lont, St. Annaparochie
Installateur E&W : Mensonides Installatie, Harlingen

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS 
Prefab beton : Smit Bedum Prefab Beton, Bedum
Lijm- en metselwerk : Metselbedrijf Haulerwijk, Wijnjewoude
Lekdetectie en verhuur : Tiedema Lekdetectie, Sneek
Grondwerk : M. Westra, Franeker
Stukadoors-, spackspuitwerk en 

cementdekvloeren : Afbouw Perdok, Groningen
Uitbloeiingsarme Doorstrijkmortel : Remix Droge Mortel, Borger
Verhuur van materialen : Sijperda Verhuur, Sneek
Staalconstructie : K. Stok & Zn, Sint Annaparochie
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