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Larazorg klaar voor de toekomst, de kinderen een veilig onderkomen   

 

 

Larazorg In Waddinxveen biedt dagbesteding aan kinderen 
met een verstandelijke beperking. Het ligt op een bijzondere 
sfeervolle plek in het centrum van Waddinxveen. Om op een 
goede manier 24-uurszorg te gaan geven zijn er 
verbeteringen nodig. 
 
Het gebouw was vroeger een houtzagerij en werd daarna 
gebruikt als viskwekerij.  
 
Samen met J39 Adviesbureau van Jos Boom is het bestaan-
de gebouw in kaart gebracht. Er is overleg gevoerd met de 
gemeente en de brandweer.  We hebben veranderingen 
voorgesteld m.b.t. bruikbaarheid en vluchtroutes, 
verbeteringen m.b.t. brandwerendheid en ventilatie.  
 
De kinderen hebben inmiddels een comfortabel en veilig 
onderkomen in een karaktervolle omgeving. Zo past dit 
initiatief van Bert en Hans helemaal in deze tijd van 
herbestemmen. 

Beste mensen, 
 

Verbouwen en herbestemmen zijn de opgaven van de toekomst. Nieuwbouw 

neemt af ten gunste van het aanpassen van de bestaande voorraad. In deze 

nieuwsbrief een verbouwing van een woonhuis en de herbestemming van een 

voormalige houtzagerij naar dagbesteding voor kinderen met een beperking.  
 

Maar ook het verhaal van een tijdelijke bibliotheek. Binnen 19 dagen werd het 

gebouw uit de grond ‘gestampt’. Bijna iedere dag fietste ik even langs en elke keer 

zag het er weer heel anders uit. 
 

Veel leesplezier.  

 Verbouwing woonhuis Tuindorp Utrecht  

De wijk Tuindorp in Utrecht is erg geliefd. Het zijn goed gebouwde woningen met mooie details in een groene 
omgeving. Deze woningen hebben vaak een mooie sfeervolle woonkamer en suite. Maar vaak ook een, naar 
huidige maatstaven, kleine keuken.  
 
Voor de familie Van Everdingen werd een relatief kleine verbouwing getekend. Maar deze kleine toevoeging, 
gemeten in m2, geeft wel een veel betere relatie tussen de woonkamer en de keuken. Daarmee is de 
benauwdheid van de oorspronkelijke keuken dan ook helemaal verdwenen.  
 

Nieuwe kozijnen met glas in lood en hekwerk in de stijl van het huis maken het geheel af. 
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Tijdelijke bibliotheek centrum Alphen aan den Rijn 
 

Na stadshart Hoge Zijde gaat nu ook de Lage Zijde op de schop. Een van de eerste gebouwen 
die gesloopt gaan worden is het gebouw dat de bibliotheek huisvest. Later wordt de bibliotheek 
opgenomen in een nieuw gebouw aan het Thorbeckeplein. Maar zover is het nog lang niet. Tot 
de nieuwbouw heeft de bibliotheek tijdelijk andere huisvesting nodig. Ten behoeve van die 
huisvesting schreef de gemeente een aanbesteding uit. 
 
AMI maakte daarvoor een schetsontwerp. Het plan werd niet heel gedetailleerd uitgezocht. Er 
moest ruimte zijn voor eigen interpretatie van de inschrijvers, zodat er scherp ingeschreven 
kon worden. We hebben ons verdiept in de bouwsystemen voor dergelijke grotere open 
gebouwen in de tijdelijke bouw. Werken met containers is in dit geval niet geschikt.  
 
Door een verhoogde zone te ontwerpen wordt voorkomen dat het gebouw een saaie ‘’platte 
koek’’ wordt. Daarnaast geeft het structuur aan het interieur en veel natuurlijk licht binnen. 
 
Zowel wij als de gemeente waren aangenaam verrast toen bleek dat de goedkoopste ook het 
ontwerp vrijwel ongewijzigd liet. 
 
De Groot Vroomshoop moest in 4 weken een gebouw van ca. 1300 m2 bouwen. Het was een 
feest om dat proces te volgen. Bijgaand ziet u een impressie van de snelheid waarmee het 
gebouw groeit.  
 
Het gebouw is erg positief ontvangen. Het is ruim, licht, overzichtelijk. De inrichting is attractief 
met meer frontale presentaties en een gezellig leescafé. Iedereen loopt er graag binnen.  
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Het verhoogde deel geeft 
licht, lucht en structuur 

aan het interieur. 


