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St Clara en het Gravenhuis

Zusters van Denekamp gunnen
Roelofs & Haase eervolle opdracht
Momenteel wordt er met man en macht gewerkt aan de renovatie van de monumentale panden
van St. Clara en het Gravenhuis , onderdeel van het kloostercomplex van de Zusters van
Denekamp. De intensieve en specialistische transformatie ervan werd vergund aan Roelofs &
Haase Aannemingsbedrijf uit Rijssen. Reeds eerder waren zij betrokken bij de renovatie van Huize
St. Jozef. Door de goede relatie met de zusters en de ingebrachte expertise was het nagenoeg
vanzelfsprekend dat het bedrijf ook nu de uitvoerende partij is. Door: Jolanda Groothuis
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St Clara en het Gravenhuis

Maarten Logtenberg is bedrijfs-

bouwteam, tevens naar de

De oplevering ervan staat

leider bij Roelofs & Haase. Hij

maatschappelijke betrokkenheid

gepland in maart 2020. Volgens

zegt bijzonder trots te zijn een

van de zusters te kijken. Er

Maarten Logtenberg, project-

bijdrage te mogen leveren aan

worden veelal onderaannemers

voorbereider John de Lange en

dit project. “Het is méér dan bou-

uit de regio betrokken bij dit

hoofduitvoerder Johan Fransen

wen, wij begrijpen de huis-

werk; dit doen we in nauw

verlopen de werkzaamheden

vestingvraagstukken van het

overleg met de opdrachtgeefster.”

volgens planning. “Door de
nauwe samenwerking binnen

klooster en brengen graag onze
expertise in om uiteindelijk tot

Nauwe samenwerking

het bouwteam krijgt de opdracht-

een mooi resultaat te komen.

De start van dit intensieve werk

geefster tevens de mogelijkheid

Het is van belang om, in het

vond afgelopen april plaats.

om extra werkzaamheden of
wijzigingen tijdens het bouw-

“Wij begrijpen de huisvestingvraagstukken van
het klooster en brengen graag onze expertise in om
uiteindelijk tot een mooi resultaat te komen.”

proces gerealiseerd te krijgen.
Dit is geen eenvoudige opgave,
maar dat gaan we als bouwteam
niet uit de weg.”

Vertrouwen en rust
In het hele traject wordt intensief
samengewerkt met Kamphuis
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Sloopwerken en Asbestsanering,

geefster en vertrouwen voor een

Kasteelklooster Bronckhorst in

Mensink Schildersbedrijf en

goed resultaat in een fijn proces.”

Velp in ontwikkeling en sinds
vorig jaar wordt ook voor het

Dakdekkingsbedrijf Veldscholten.

Trots!

naastgelegen Emmaüsklooster

Maarten: “Installatiebedrijf

Tijdens het gehele traject heeft

een nieuwe bestemming gezocht.

Alferink sloot later aan binnen

Roelofs & Haase meegedacht

Momenteel zijn wij ook bezig

het bouwproces. We hebben

en haar expertise van zorg-

met de herbestemming van de

daardoor samen een inhaalslag

vastgoed en kloosters ingebracht

panden buiten de gracht van

moeten maken wat overigens

om telkens een juiste volgende

het complex van de zusters in

uitstekend verliep. Mede daar-

stap te zetten. Maarten: “We

Denekamp. We zijn er trots op dit

door werd de goede samen-

hebben onder andere het

te mogen doen.”

werking nog eens versterkt.

particuliere zorggebouw

Bovendien is de opdracht-

Sterreschans in een voormalig

geefster heel goed voor de

schippersinternaat ontwikkeld.

bouwplaatsmedewerkers. Bij

Tevens heeft onze organisatie

bepaalde gelegenheden wordt

sinds een aantal jaren

er zelfs een buffet bereid en
meerdere keren in de week
mogen zij rekenen op een warme
hap. Er wordt hard gewerkt aan
dit project, dat wordt door de
zusters gewaardeerd en mede
daardoor heerst er een prettige
sfeer onderling. Dit project laat
de voordelen van een goed
functionerend bouwteam
zien. De samenwerking
tussen de partijen
verloopt buitengewoon goed.
Dit geeft rust
bij de opdracht-

“Er wordt hard
gewerkt aan dit project,
dat wordt door de
zusters gewaardeerd en
mede daardoor heerst
er een prettige sfeer
onderling.”
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Zr. Inge Ebbeskotte

Waarom deze grondige transformatie?
Zr. Inge Ebbeskotte legt uit waarom en wanneer ter sprake kwam dat
St. Clara en het Gravenhuis onder handen genomen moesten worden
en om welke redenen:
“De verbouwing van St. Clara en het Gravenhuis

Toen waren het taken zoals zieken- en ouderen-

staat in verband met de ontwikkeling van het

zorg, basis- en kleuterscholen. Nu deze taken

klooster als geheel. Dat had onder meer te

overgenomen zijn door de overheid, is er behoefte

maken met de toenemende vergrijzing en het

aan andere zaken; mensen zoeken een plek waar

afnemende aantal zusters. Deze situatie riep

zij tot rust kunnen komen en om kracht te putten

de vraag op naar de toekomst van de religieuze

voor het alledaagse leven. Zodoende zijn in

gemeenschap van de Zusters van Denekamp.

september 2018, 3 jonge Indonesische zusters

Maar het zette ook aan tot nadenken over het

naar Denekamp gekomen met de opdracht er te

gebruik en misschien een herbestemming van

zijn voor de mensen van onze tijd.

kloostergebouwen die niet meer nodig zijn.
Omdat er sinds 1960 geen nieuwe leden meer

Op verhaal komen

toegetreden zijn, zou de kloostergemeenschap

Deze redenen vragen erom de krachten te

zich in de fase van voltooiing bevinden en het

concentreren, gebouwen doelgericht te gebruiken

bestaan zou binnen enkele jaren eindigen.”

en overvloedige gebouwen af te stoten. De jonge
zusters mogen niet belast worden met het beheren

Behoefte aan andere zaken

van gebouwen die zij niet nodig hebben. Maar zij

In 2017 werd door het Generaal Bestuur van de

moeten wel een plek kunnen bieden aan mensen die

Congregatie een principieel besluit genomen,

in het klooster willen komen om tot rust te komen of

zeggend: Het voortbestaan van het religieuze

om te vergaderen. Deze activiteiten die tegenwoordig

leven in Denekamp mag niet eindigen, maar zal

plaats vinden in Huize Elisabeth, worden verplaatst

voortgezet worden. Dit wordt gewaarborgd

naar St. Clara.

door jonge zusters vanuit Indonesië naar
Denekamp te zenden. Samen met 3 Indonesische

Het Gravenhuis wordt ingericht als woonhuis voor

zusters die reeds in 2000 arriveerden, zal deze

de Indonesische zusters. Zodoende wordt het

groep van 6 zusters doorgaan met de opdracht

gebouw St. Clara ingericht om ruimte te bieden

die de zusters vanaf 1875 in Denekamp vervuld

aan groepen jongeren, scholen, kerkelijke groepen

hebben, namelijk er te zijn voor de mensen, en

en maatschappelijke organisaties of voor mensen

daarmee antwoord te geven op de noden van

uit het bedrijfsleven. In het gebouw St. Clara

de tijd.

worden meerdere vergaderzalen gecreëerd,

“De jonge zusters mogen niet
belast worden met het beheren
van geboouwen die zij niet
nodig hebben.”

alsmede een yogaruimte en eetzalen, maar
ook 30 kamers voor overnachting. Zo gaan alle
activiteiten van de zusters terug naar het terrein
binnen de gracht, zodat het klooster hopelijk iets
kan betekenen voor mensen die er een plek zoeken
waar zij weer ‘op verhaal’ kunnen komen. Op deze
manier proberen de zusters hun opdracht te
vervullen en dienstbaar te zijn aan de mensen.”
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9

St Clara en het Gravenhuis

IAA Architecten al sinds midden vorige eeuw betrokken bij het klooster
André Jekel is architect bij IAA Architecten. Hij legt

complexe ruimtelijke vraagstukken integraal aan

uit dat het bureau reeds zeer lange tijd bij het

te pakken.

klooster betrokken is. “In het midden van de
vorige eeuw werd het oorspronkelijke gebouw,

Staan voor specialisme

het Gravenhuis en de kapel, al uitgebreid door

IAA Architecten staat bekend om haar klantgerichtheid.

Hans Sluimer, één van de grondleggers van de

De mensen binnen het bedrijf zijn enorm gedreven

Ingenieurs en Architecten Associatie (IAA). Dat

en geïnteresseerd in hun vak en staan unaniem

was het begin van St. Clara. Bij een volgende

voor hun specialisme. Dat bijzondere gevoel en de

uitbreiding in de zeventiger jaren kwam de

drive projecteren de vakmensen op hun opdracht-

huidige vorm tot stand. Met het gereed komen

gevers; hoe belangrijk is wonen? (in alle vormen) en

van de huidige verbouwingen, in maart 2020,

hoe belangrijk zijn investeringen? De mensen van

zijn de zusters uitgebouwd en is het klooster

IAA Architecten hebben de verantwoordelijkheid

klaar voor de toekomst.

voor hun opdrachtgevers om over al die segmenten
mee te denken.

Spiritualiteit vormgeven
Nadat eerst St. Jozef, één van de klooster-

Diverse disciplines

gebouwen, 4 jaar geleden werd verbouwd tot

IAA Architecten levert concepten, ontwerpt,

appartementen voor 23 zusters ‘in ruste’ worden

adviseert, voert uit en begeleidt; dat is dikwijls meer

nu de onderdelen St. Clara en het Gravenhuis

dan een gebouw alleen. De organisatie met circa

onder handen genomen. Het Gravenhuis, het

55 medewerkers bestaat derhalve onder andere

oudste gedeelte van het klooster, gaat dienen

uit architecten, stedenbouwkundigen, landschaps-

als woning voor 6 Indonesische zusters. Zij

architecten, interieurarchitecten, projectmanagers,

hebben als taak de spiritualiteit blijvend vorm

bouwkundigen, 3D modelleurs, bouwkosten-

te gaan geven. St. Clara gaat de functie van het

deskundigen, bestekschrijvers en duurzaamheids-

gebouw St. Elisabeth overnemen. De reden

en kwaliteitsadviseurs. Aangezien de projecten

hiervan is dat de gebouwen ‘buiten de gracht’

vaak integraal ontworpen worden is er een sterke

(St. Elisabeth ligt buiten de gracht) in de toekomst

overlap qua capaciteit tussen de diverse disciplines.

geen deel meer uitmaken van het eigenlijke
klooster. St. Clara wordt grootschalig verbouwd

Landelijk en internationaal

om plaats te bieden aan bijeenkomsten, gasten-

IAA Architecten kent een landelijke dienstverlening,

verblijven en enkele kantoren; de huidige functies

maar werkt ook internationaal. Zo ontwerpt de

van St. Elisabeth. Bovendien zal in het gebouw

organisatie onder andere een aantal klinieken in

de voorbereiding op het H. Vormsel plaatsvinden

Duitsland. Het bureau richt zich op alle branches/

en wordt er een yogaruimte gerealiseerd.”

sectoren, maar vooral op de zorgsector
en de scholenbouw in de breedste

Over IAA Architecten

zin van het woord. In de zorgsector

IAA Architecten is sinds 1968 een full-service

varieert dat van een kinder-

architectenbureau met vestigingen in Enschede

dagverblijf tot een forensisch

en Amsterdam. Het bureau concentreert zich

psychiatrische gevangenis en

op de vakgebieden architectuur, interieur-

van verslaafdenkliniek tot

architectuur en stedenbouw + landschap

(topklinische) ziekenhuizen

en is met deze disciplines in staat de meest

en woonzorgcomplexen.

André Jekel
BOUWEN IN HET OOSTEN
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St Clara en het Gravenhuis
Martin van der Vegt

Bouwen in een klooster kent voor Alferink Installatietechniek geen geheimen
Alferink is een middelgroot installatiebedrijf

stromingsverdelers. Deze zorgen voor gedwongen

uit Groenlo welke bestaat uit een gemotiveerd

doorstroming en continue waterverversing in

team van nuchtere en loyale vakmensen die

normaal niet doorstromende leidingen van de

thuis zijn in alle disciplines van de installatie-

appartementen.”

techniek. De organisatie behoort samen met de
bouwkundige aannemer Roelofs & Haase tot de

Duidelijk plan van aanpak

aannemers die de verbouw van het Gravenhuis

Jaap Westhuis vult zijn collega aan: “Een uitdaging

en St. Clara uitvoeren. Alferink realiseert de

die vrij vroeg in het project gerealiseerd moest

werktuigbouwkundige en elektrische installaties

worden was het plaatsen van een nieuwe verdeel-

in de gerenoveerde gastenverblijven van het

kast die nagenoeg het hele terrein van spanning

klooster.

voorziet. Belangrijk hierbij was dat de gebruikers en
bewoners van andere gebouwen zo min mogelijk

Historische plafonds

overlast ondervonden en dat toch de bestaande

Martin van der Vegt (projectleider W installaties)

gedateerde kast binnen enkele dagen was

en Jaap Westhuis (projectleider E installaties):

uitgewisseld voor een nieuwe kast. Een duidelijk

“De uitdaging zit hem in nieuwe installaties

plan van aanpak, een strakke planning, de inzet

boven de soms oude historische plafonds te

van verschillende noodstroomaggregaten en

monteren. In het voortraject zijn bepaalde zaken

goede communicatie met alle partijen zorgden

uitgedacht, die in de praktijk door aanwezigheid

ervoor dat dit geheel naar wens is verlopen.”

van bestaande oude balkconstructies niet
passen. Samen met andere bouwpartners

Goede sfeer én koks!

zochten we naar een oplossing om het wel

Volgens de projectleiders verloopt tot op heden

passend te maken.”

het project op rolletjes en conform planning.
“Dat komt mede door de goede samenwerking

Legionella voorkomen

met de bouwkundig aannemer. Er is op de werk-

Martin van der Vegt: “Wat deze bouw verder

vloer een goede klik tussen de monteurs van

uniek maakt is toepassing van een systeem ter

Alferink en de aannemer. We spreken dezelfde

voorkoming van legionella. Voorkoming van

taal en hebben de neuzen dezelfde kant op

legionella is een belangrijk aspect voor onze

staan. Bovendien verzorgen de koks uit groot-

opdrachtgever de St. Nicolaasstichting. Alle

keuken van de St. Nicolaasstichting elke

gastenverblijven moeten periodiek gespoeld

vrijdagmiddag voor een hartige versnapering

worden, onafhankelijk of ze bezet zijn
of niet. Daarom installeren wij een

voor de mannen op de werkvloer. Dat wordt
zeer gewaardeerd!”

besturingssysteem op
de drinkwaterinstallatie
die tijd- en temperatuurgestuurde spoelmaatregelen uit kan voeren.
Tevens installeren wij
de zogenoemde venturi-

“Er is op de werkvloer een goede
klik tussen de monteurs van Alferink
en de aannemer.”

Jaap Westhuis
BOUWEN IN HET OOSTEN
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Prachtige houten toepassing
in monumentaal pand
In Denekamp krijgt een kloostercomplex uit 1863 een volledige opknapbeurt. Naast een
grondige renovatie van Huize St. Jozef worden ook de monumentale panden het Gravenhuis
en Sancta Clara intern verbouwd. Hiermee zullen de panden, zowel in functionaliteit als
uitstraling, weer aan de behoeftes van de zustergemeenschap gaan voldoen.
eikenhout maximaal tot zijn recht.
Voor het project in Denekamp
heeft men gekozen voor de railsysteemuitvoering Demontabel.
Hiermee is het mogelijk dat 50%
van de lamellen gedemonteerd
kunnen worden voor incidentele
werkzaamheden boven de
plafonds, zonder het hout te
beschadigen of te moeten
vervangen. Op akoestisch gebied
levert het plafondsysteem ook
Voorbeeld van een Lineair Open plafondsysteem in zwembad UK.

zijn meerwaarde. Hout is van
nature een goede geluids-

Warme uitstraling met
massief houten plafonds

de zichtloze montage aan de

demper en met de toevoeging

achterzijde van de lamellen voor

van akoestisch vezelvlies in de

Binnen het project, is in totaal

een onbeschadigd houtoppervlak.

voegen, worden de akoestische

761 m Derako Open lineair

Hiermee komt de uitstraling van

eigenschappen nog verder

plafondsysteem toegepast in de

het toegepaste Amerikaans wit

verbeterd.

2

houtsoort Amerikaans wit eiken.
Dit massief houten plafondsysteem bestaat uit houten
lamellen die volgens een vast
stramien op een speciaal

Unieke design wensen

ontwikkelde draagsysteem van
rails en clips blind bevestigd

In het project zijn de lamellen, zowel in vallende lengtes met een mooie mes

worden. Hout is als bouwmateriaal

en groefverbinding als vaste lengtes, toegepast om aan de design wensen te

niet alleen milieuvriendelijk en

voldoen. De Derako systemen zijn op maat gemaakte projectoplossingen,

recyclebaar maar heeft een

met integrale systeemgarantie op draagsysteem, hout, afwerking en brand-

enorme toegevoegde waarde

vertraging. Naast maatwerk heeft Derako ook standaardproducten en

op de beleving en uitstraling van

oplossingen waarmee vrijwel aan iedere behoefte of budgetwens kan

een ruimte. Door het speciale

worden voldaan. De systemen zijn uiterst duurzaam, beschikken over een

draagsysteem is de bevestiging

Cradle to Cradle Silver certificering en dragen bij aan het verkrijgen van

van het hout geheel uit het

credits binnen BREEAM en LEED.

zicht en is de montage snel en

Meer informatie vindt u op onze website www.derko.com.

eenvoudig te realiseren. Ook zorgt

BOUWEN IN HET OOSTEN
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Begeleiding W en E werkzaamheden Denekamp
past goed in bedrijfsprofiel

Toekomst
ICN ziet er
goed uit
In het project in Denekamp is een belangrijke rol weggeleged voor ICN, Installatie Coöperatie Nederland.
Volgens Coöperatie Coördinator en adviseur Hubert
Boerrigter werd het bureau door IAA Architecten
betrokken bij de herinrichting van het Sint Clara en
Gravenhuis.

Jeroen Bolks van ICN verzorgt

en eetzalen. De bestekstukken zijn

kabelberekeningen alsmede

de begeleid het renovatie traject

na goedkeuring van dit voorstel

verlichtingsberekeningen vormen

van de technische installaties in

verstrekt. Opvallende zaken zijn

ook een wezenlijk onderdeel van onze

het gebouw voor wat officieel

onder andere de warmtapwater

werkzaamheden. Verder hebben

“Het gesticht der Zusters van den

installatiewelke geheel wordt

we het toezicht op de bouw met

Heiligen Nicolaas” heet. “Het betreft

vervangen en de grootkeuken

betrekking tot de uitgevoerde

een gehele renovatie van meerdere

die als afzonderlijk fase wordt

E en W installatie werkzaamheden,

kamers met bijhorende badkamers,

gerenoveerd en in stand dient te

aan de hand van goedgekeurde

conferentie ruimten, grootkeuken

blijven tijdens de verbouwing.

laatste tekeningen. Last but not

Het gebouw wordt voorzien

least noem ik de controle op de

van een energiezuinige lucht-

directie leveringen m.b.t. de

behandelingsinstallatie welke

voorstellen van Voskamp en

past bij de eisen des tijds. De

Hecla, alsmede de aanleg in de

controle en goedkeuring van

bouw. Het opleveren van de

werktekeningen, principe- en

werktuigkundige en elektro-

regel schema’s, berekeningen,

technische werkzaamheden met

evenals de warmteverlies, leiding-

verslaglegging en het begeleiden

berekeningen, controle van de

van de verbouwing van de groot-

Hubert Boerrigter:

“Technische als estetisch dient
het na de oplevering perfect
in orde te zijn.”
16
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de eerste technische werknemerscoöperatie
Vier jaar geleden is vanuit Twente de eerste technische werknemerscoöperatie van Nederland ontstaan. Waarom? Omdat zij geloven dat als
je mensen eigenaar maakt van hun passie, zij geen manager of baas nodig
hebben. Alle leden zijn daarom zowel mede-eigenaar als werknemer
(en dus in loondienst) van de coöperatie. Op basis van de kernwaarden
vertrouwen, toewijding en realiteitszin zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk
keuken en de oplevering ervan
met verslaglegging. Technische
als estetisch dient het na de

voor het bedrijf, bepalen ze samen het beleid en verdelen de winst. De
missie? Installatie technici laten excelleren door het bieden van vrijheid,
veiligheid en eigen verantwoordelijkheid.

oplevering perfect in orde te zijn.”

Informatieplicht

continuïteit aan ons bedrijf.

adviseurs. Dit gebeurt nog steeds

Hubert Boerrigter vertelt dat de

Ons bedrijf bestaat momenteel

en zowel op regie als ‘fixed price’

toekomst van ICN er goed uitziet.

uit zeven eigenaren/vaste mede-

bij opdrachtgevers en bij ons op

“De orderportefeuille is goed

werkers en daar om heen een

kantoor. Indien gewenst werken

gevuld, met name richting

flexibele schil van zelfstandigen

wij met eigen hard-en software

verduurzaming van (bestaande)

welke veelvuldig voor ons werken.

en schakelt de opdrachtgever

panden waaronder kantoren.

ICN is ooit ontstaan met het

naar wens op of af. De laatste

Naast regulier advies- verduur-

leveren van kennis of capaciteit

jaren verzorgen we ook steeds

zamingswerkzaamheden geeft

op het gebied van ontwerp,

meer advies- en verduurzamings-

het verzorgen van de Informatie-

calculatie, projectvoorbereiding

trajecten voor zowel bestaand als

plicht energiebesparing voor

en advies in de gebouw-

nieuw vastgoed voor architecten,

bedrijven, alsmede de erkende

gebonden installatietechniek voor

bouwmanagementbureaus en

maatregelen realiseren,

onder andere installateurs en

aannemers.”

BOUWEN IN HET OOSTEN
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Wanden en plafonds voor
st Clara en Gravenhuis
project van T.I.B. Finishing
De systeem- en houten plafonds en de metalstud wanden in het Denekampse project zijn
afkomstig uit Rijssen. T.I.B. Finishing werd door bouwkundig hoofdaannemer Roelofs & Haase
gevraagd om deel te nemen aan de aanbesteding van dit interessante project.

Directeur-eigenaar Savio

systeemplafonds zijn van het

projecten. Een daarvan

Strik: “We werken met enige

bekende merk Rockfon Lithos.”

is de derde fase van een
school voor kinderen met

regelmaat voor Roelofs & Haase
en het aan haar gelieerde

Prima vooruitzichten

een beperking in Arnhem. De

bouwbedrijf Bossenbroek uit

Savio Strik is tevreden met de

eerste twee fases hebben we

Elspeet. Zeer recent nog in

ontwikkeling van zijn bedrijf.

dit jaar afgerond. Ook staan er

onder andere Barneveld en

“Als ik naar de orderportefeuille

twee medische centra op het

Houten. We kennen elkaar

kijk dan zitten we voor een

programma in Zwolle en

goed. In Denekamp is de

belangrijk deel vol tot de bouwvak

Glanerbrug. Nieuwbouw en

levering en montage van de

in 2020. Zo starten we in februari

renovatie wisselen elkaar bij

houten plafons het meest

met een aantal mooie, grotere

ons mooi af. We merken tot nu

bewerkelijke onderdeel. We

toe helemaal niets van terug-

plaatsen daar Derako plafonds.

houdendheid in de markt als

Onze monteurs hebben ruime
ervaring opgedaan met deze
plafonds en dat betaalt zich uit
tijdens een dergelijke opdracht.
De metalstud wanden zijn
reguliere gipswanden en de
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BOUWEN IN HET OOSTEN

Savio Strik:

“We merken tot
nu toe helemaal niets
van terughoudendheid
in de markt.”

je naar de PFAS en stikstofdiscussie kijkt. Bij ons loopt
alles normaal door. Er is geen
project afgeblazen of uitgesteld.
Nee, we zijn onveranderd
optimistisch gestemd.”

