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Kubussen en serres

n het zuidwestelijk kwartier
van Sint Annaparochie is een
vernieuwingsslag gaande. Er
zijn twaalf nieuwe woningen en
een onderwijscampus rond een
ruim plantsoen gebouwd. De
wat bleke omgeving heeft een
kleurige, pittige impuls gekregen.
Rond het parkje aan de Hartman Sannesstraat stond de
school voor voortgezet onderwijs Foorakker en aan de Dirk
Janszstraat waren nog geen
vijftig jaar geleden liefst 55 bejaardenwoningen gebouwd.
Alles van bleekgele baksteen,
evenals de uit 1959 daterende en
nog steeds bestaande, wel degelijk karakteristieke rooms-katholieke kapel De Skûl aan de Jan
Jansz. Costerstraat. De saaie
omgeving werd gered door het

I

Erfscheidingen met
bladerenkruinen
parkje met oud groen en een
vijverpartij.
Aan de vernieuwing van dit
zuidwestelijke kwartier is die
van het zuidoostelijke kwartier
van Sint-Anne voorafgegaan,
met onder meer het verzorgingscomplex De Beuckelaer en
woningen aan de Albertina
Agnesstraat. Toen waren er al
plannen voor de sloop van de
bejaardenwoningen aan de Dirk
Janszstraat, maar dan moesten
de aanleunwoningen van Wonen
Noordwest Friesland bij De Beuckelaer wel af zijn. Deze corporatie blijft ondanks de vermogensroof door de rijksoverheid nieuwe projecten ontwikkelen. Zo

zijn enkele jaren geleden tien
fraaie woningen aan de Albertina Agnesstraat gebouwd, ontworpen door het architectenbureau VNL uit Grou. Nu is dit
bureau opnieuw uitgenodigd het
ontwerp te maken. Qua kubusachtige vorm zijn die woningen
en deze nieuwe stellig verwant.
Toch zijn ze functioneel verschillend.
Aan de Kade en de Dirk Janszstraat zijn in twee korte rijen om
en om zeven gezinswoningen en
vijf levensloopbestendige woningen gebouwd. De gekoppelde
woningen zijn van een levendige, gemêleerde helderrode baksteen in gevarieerde formaten
opgetrokken.
Tussen de kubuswoningen
zijn, iets teruggeplaatst, de lage
levensloopbestendige geplaatst.
Ze hebben serre-achtige gevels
met glazen deuren en puien
tussen brede, wit geschilderde
penantplaten van beton met een
ingegoten motief als van een
bladerenkroon van een boom.
Zulke platen accentueren ook de
iets inspringende toegangspartijen van de gezinswoningen. De
woningen zijn gericht op de
kade en het parkje. Die aan de
kade kregen voortuintjes en bij
de andere zijn aan de parkzijde
terrassen aangelegd met mooie,
decoratieve erfscheidingen met
bladerenkruinen. Hierdoor
wordt de Dirk Janszstraat geflankeerd door de achterzijden met
donker geschilderde houten
bergingen. Zelfs de hagen zijn al
geplant, opdat er een woonomgeving ontstaat zonder wildgroei
van hokken en stekken.
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