
Gebouw

Zo voelt-ie.” Kees Boorsma 
legt een hand op de wes-
tern red cedar planken 

die de buitenwand vormen van 
de berging op zijn bedrijfsterrein. 
Intussen maakt Frank Terpstra 
de deur open. Dit is het kleinood 
waar de directeur en ontwerper 
van Ingenieursbureau Boorsma 
B.V. in Drachten een paar jaar veel 
liefde en tijd in hebben gestoken, 
samen met de houtspecialist in 
hun bedrijf, Jan Banga. 

Vaak werkt het bureau aan 
grootschalige projecten waar veel 
partijen bij betrokken zijn, en de 
medewerkers weten alles van de 
ingewikkelde kluwen van disci-
plines, wetgeving, papierwinkel, 
planning, management enzo-
voorts die daarbij komt kijken. Nu 
maakten ze eens iets op eigen ter-
rein, waaraan niemand van bui-
ten het hek te pas kwam, behalve 
de bouwer. Een uitgelezen kans 
om het hele project in eigen hand 
te houden, van de eerste schets tot 
de laatste detailafwerking.

Zo te kunnen bouwen is de pas-
sie van Frank Terpstra, die bijna 
tien jaar geleden afstudeerde aan 
de Technische Universiteit Eind-
hoven. Hij dook voor zijn afstu-
deerproject in twee projecten van 
architecten die concept, locatie, 
functie, bouwtechniek, installa-
ties en details op superieure wijze 
wisten te integreren. Een inge-
wikkelde en complexe klus, met 
een eindresultaat dat uitblinkt in 
eenvoud en logica. Alles zit op zijn 
plaats, alles is functioneel, niets is 
te veel. Zoals deze Peter Zumthor 
(Zwitserland) en Oliver Kruse 
(Duitsland) dat deden, zo wilde 
Frank dat ook, nu hij de kans 
kreeg. Hij kreeg een paar wensen 
van zijn baas en had verder de 
vrije hand, zonder deadline.

Schakel
De wensen van Boorsma waren in 
de eerste plaats dat het iets bijzon-
ders moest worden, van hout. ,,Ik 
wilde géén hok.” De nieuwe ber-
ging moest een schakel worden 
die de twee gebouwen op het be-
drijfsterrein in Drachten visueel 
aan elkaar zou verbinden. Binnen 
moest ruimte zijn voor materieel 
en gereedschap en een werkbank, 
plus een trailer met een familie-
erfstuk: de zestienkwadraat zeil-
boot. En dan was er wat overdekte 
buitenruimte nodig voor werkne-
mers die hun lunchpauze graag 
even de open lucht in willen. 
Achter de berging zou mooi de 
fi etsenstalling verborgen kunnen 
worden. Die stond nu nog hinder-
lijk in het zicht veel ruimte in te 
nemen op het parkeerplein.

Frank Terpstra zette zich gretig 
aan het werk, want dit was een 
kolfje naar zijn hand. ,,Ik was 
op de lagere school al met hout 
bezig. Ik wilde altijd timmeren.” 
Maar van timmeren komt het niet 
meer zo vaak als je eenmaal ont-
werper bent. ,,Normaliter lever 
je je tekening in en heb je vervol-

gens verder weinig grip meer op 
de uitvoering. Het bouwproces is 
opgeknipt in verschillende fasen 
en partijen die elk voor hun eigen 
deel aan het geheel verantwoorde-
lijk zijn. Die puzzelstukjes vallen 
lang niet altijd naadloos op zijn 
plaats.”

In dit geval zat Terpstra er het 
hele proces lang met de neus bo-
venop. ,,Van het ontwerp tot en 
met de laatste spijker heb ik het 
mogen bepalen. En dan kom je er 
steeds achter dat je jezelf op aller-
lei details moet verbeteren. Dan 

stuitte ik op iets, en dan ging het 
hele ontwerp weer over de kop.” 
Omdat er geen strakke tijdsplan-
ning was, was dat geen probleem. 
Zolang het ontwerp nog niet in 
uitvoering was, kon er eindeloos 
aan gesleuteld worden.

2,44
Terpstra nam de bestemming 
van het gebouw (opslag, werk-
bank, een trailer met boot van 6,4 
bij 2,05 bij 2 meter ) en de stan-

daardformaten van het hout als 
uitgangspunt. Zo had hij eerst een 
ontwerp waarvoor houtplaten van 
2,50 meter nodig waren. ,,Maar 
het bleek dat die niet leverbaar 
waren. Die Finse vurentriplex pla-
ten waren 2,44 meter. Toen heb ik 
de hele handel weer moeten her-
berekenen.” Op dezelfde manier 
leidde hij de gebouwhoogten af 
uit de plankbreedte (13 cm) van 
de gevelbekleding.

Al dat precieze op elkaar afpas-
sen van idee en functie, ontwerp 
en materiaal is veel extra werk. 
,,Het is ongeloofl ijk complex, 
maar je streeft naar ongeloofl ijke 
eenvoud.” Die eenvoud maakt 
in de eerste plaats de uitvoering 
makkelijker. Er hoeft bij de bouw 
niets meer geïmproviseerd of ter 
plekke op maat gemaakt, aange-
past of overnieuw gedaan worden. 
Het casco stond er in drie dagen en 
de overige bouwtijd was ook zeer 
beperkt. ,,Dat ging vlekkeloos.”

En dat ingewikkelde en uitge-
breide voorwerk leidt bovendien 
tot een gebouw dat er eenvoudig 
en natuurlijk gevormd uitziet, 
haast alsof het organisch is ont-
staan, in plaats van bedacht. Het 
ritme van een rij nagels in de ge-
vel loopt door in het ritme van een 
daknaad, de onderzijde van het 
raam begint net boven een plank 
- die hoeft dus niet ingezaagd - en 
dat raam zit op die plek niet om-
dat het een esthetisch mooie plek 
in de buitenwand is, maar omdat 

hij zo precies boven de werkbank 
binnen zit. De vorm volgt dus heel 
consequent de functie. ,,Ik heb 
geen gevels ontworpen, die kwa-
men eruit rollen. De buitenkant 
vloeit voort uit het denken over 
functie en materiaal. Zo krijg je 
een gebouw dat er eigenwijs maar 
toch ook bescheiden uitziet.”

Trechter
Ook het in vorm opvallende dak - 
trechtervormig - is vooral functio-
neel. Het zorgt voor een effi ciënte 
hemelwaterafvoer en er zijn geen 
regenpijpen nodig. Een dakgoot 
was evenmin nodig; in plaats 
daarvan werden halfronde latten 
onder de dakrand gelijmd waar de 
dakbedekking omheen gelijmd is 
(,,je ziet het ook wel bij konijnen-
hokken”), en vlak daarlangs is aan 
de onderzijde een druiphol uitge-
freesd. Zo blijft de onderzijde van 
de ruime overstek watervrij. 

Afgezien van nagels en schar-
nieren is aan het gebouw niets 
zichtbaar dat níét van hout is. De 
dakbedekking van EPDM (syn-
thethisch rubber) vormt de bin-
nenzijde van de trechter en blijft 
dus uit het het zicht. Ook de licht-
doorlatende polyester platen aan 
voor- en achterzijde van het ge-
bouw zijn onzichtbaar, door een 
rij verticale latjes die ertegenaan 
is gezet.

Het ingewikkeldst was het pre-
cies berekenen van het bij elkaar 
komen van die trechterplaten. 

Maar Frank Terpstra maakte ei-
genhandig een proefstuk van 
twee delen die precies ineenpas-
ten, en hield dat de door het ont-
werp toch wel overdonderde aan-
nemer voor: ,,Als ik het kan, kan 
jij het ook.” Willem Zijlstra van 
Friso Bouwgroep nam Terpstra’s 
bestek tijdens de kerstdagen mee 
naar huis. ,,Daarna was hij hele-
maal om.”

Je ziet dan dat zo’n aannemer 
voor zo’n speciale klus ook zijn 
specialisten inzet. ,,René en Gjalt, 
die hebben met zijn tweeën won-

deren verricht. Dat zijn knappe 
mensen hoor, die dat ambachte-
lijke werk nog kunnen”, zegt Kees 
Boorsma. ,,Net als die ambachtslie-
den van vroeger. In de stad zie je 
nog wel van die oude huizen met 
heel dunne voegen. Die bouwlie-
den die konden wat. Alle respect. 
Dat ambachtsonderwijs moeten 
we niet laten verslonzen.”

Hij strijkt over de glanzende 
kiel van zijn zestienkwadraat. 
Ook een perfect staaltje ambacht, 

i Ingenieursbureau Boorsma BV heeft ongeveer zeventig 
medewerkers in Drachten en Amersfoort, en is betrokken bij 
zo’n 700 projecten per jaar - waaronder veel houtskeletbouw, 
Randstadrail, Hanzelijn en Maaswerken. Met de berging op 
eigen terrein won het bureau in 2010 de Houtarchitectuurprijs.
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Dan stuitte ik op 
iets, en dan ging 
het hele ontwerp 
weer over de kop

Ik heb geen 
gevels ontworpen, 
die kwamen 
eruit rollen

Het trechterdak is goed zichtbaar doordat Frank Terpstra een ‘hap’ uit het gebouw nam. Zo loopt het regenwater zichtbaar en 
hoorbaar uit de trechteruitloop in een betonnen opvangelement, waaruit het via een langgerekte overloop wordt afgevoerd naar 
het riool. Zelfs het betonblok heeft wat houtachtigs, want de houtnerven van de bekisting zijn expres zichtbaar gelaten. Het dient 
behalve als hemelwaterafvoer ook als buitenzitplaats. Foto: Ingenieursbureau Boorsma
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Hoe meer tijd je steekt in het ontwerpen en tekenen, hoe 
makkelijker de bouw is en hoe eenvoudiger en logischer 
het resultaat oogt. Een houten berging in Drachten laat dat 
prachtig zien. Door Ria Kraa.


