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Waterbedrijf Vitens heeft in Zeddam een nieuwe productie-eenheid laten 

bouwen. Dankzij het grillige Accoya-vlakkenstelsel over het betonnen 

 gebouw wordt het geheel opgenomen in de omliggende natuur.
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van het heuvelachtige Montferland, werd een geschikte 

locatie gevonden waar voorheen een filtratie-installatie 

was. Daar moest de nieuwe waterzuiveringsinstallatie ko-

men die jaarlijks 3,75 miljoen liter drinkwater produceert 

voor de 70.000 bewoners van gemeente Montferland en 

Aan de rand van Zeddam had Vitens al jarenlang produc-

tiebedrijf Van Heek. Dit was echter aan vervanging toe 

om een goede drinkwatervoorziening voor de toekomst 

te garanderen. Enkele honderden meters verder, op de 

grens van een bos en een open landschap aan de voet
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Over het rechthoekige betonnen gebouw zit een grillige drapering van Accoya zonder uitstraling van massaliteit.
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De nieuwe waterzuiveringsinstallatie produceert 

jaarlijks 3,75 miljoen liter drinkwater.

Dakplan.
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gewonnen grondwater wordt gefilterd. Rooding koos 

voor een rechthoekig functioneel betonnen gebouw

verzonken in de stuwwal, waarin alle activiteiten van

de drinkwaterproductie zijn ondergebracht, inclusief

kantoorruimten. Daaroverheen ontwierp hij een grillige 

drapering van hout zonder uitstraling van massaliteit, 

waarvan de vormgeving aansluit op de omgeving. Het 

overgangsgebied tussen bos en weiland op de stuwwal 

glooit en beweegt en daarin gaat het volume mee. Bijzon-

der is dat met uitzondering van de voorgevel alle hellings-

hoeken van dak en wanden dwars tegen alle natuurwet-

ten ingaan.

Vierkante uitsparingen Het dak bestaat uit negen-

tien vlakken die alle een eigen driehoekige vorm hebben 

met hellingshoeken van 5 tot 47°. De zestien wanden 

staan daar weer schuin onder in tegenovergestelde hoe-

ken. Het alzijdige gebouw wordt daardoor perfect opge-

nomen in het omliggende natuurgebied. Opvallend is dat 

de linkerzijde van het gebouw als het ware is opengetrok-

ken, zodat een doorgang ontstaat voor wandelaars. Het 

bestaande wandelpad over de stuwwal is op deze plaats 

nu overdekt en opgenomen in de houten schil. De buiten-

wand van de doorgang heeft enkele grote vierkante uit-

sparingen, waardoorheen de wandelaars het belendende 

bosgebied kunnen zien. Aan de andere zijde van de cor-

ridor bevinden zich in de wand van het gebouw, op vrij-

wel dezelfde hoogte en grootte als de uitsparingen, hou-

ten omlijstingen waarin de drinkwaterproductie wordt 

uitgelegd.

Geen toxische stoffen In het kader van duurzaam-

heid wilde Rooding aanvankelijk voor de schil van het ge-

bouw hout uit het omliggende bos van naald- en loofbo-

men. Nader onderzoek wees uit dat daarvan te weinig van 

goede kwaliteit aanwezig was. ‘We hebben vervolgens 

diverse houtsoorten de revue laten passeren. Het dak zou 

van duurzamer hout gemaakt moeten worden dan de ge-

vels. Uiteindelijk heb ik in nauw overleg met Vitens en op 

advies van De Groot Vroomshoop Gelijmde Houtcon-

structies gekozen voor FSC-gecertificeerd Accoya. Dat is 

wel duurder maar dan weet je zeker dat het goed is.’ Wil-

lem-Jan Bluyssen, salesmanager van Accsys Technologies 

in Arnhem dat radiata pine uit Nieuw-Zeeland modifi-

ceert tot Accoya, bevestigt de verstandige keuze.

omgeving. Dat water wordt lokaal tevoren opgepompt 

vanuit diepten van 30-120 m.

Tien productiegebouwen Gezien deze bijzondere 

locatie in de natuur had Vitens als voorwaarde gesteld dat 

het nieuwe gebouw moest passen in het landschap. Archi-

tect Jan Rooding uit Doesburg kreeg hiervoor de opdracht. 

Hij had al zo’n tien productiegebouwen verspreid over het 

oosten van het land voor dit bedrijf ontworpen. ‘Ik heb tel-

kens geprobeerd die gebouwen een eigen karakter te ge-

ven, aangepast aan de omgeving. Gewoonlijk zijn dat park-

achtige omgevingen en buitengebieden. Op die manier 

heb ik een gebouw met lei bekleed, een ander met Italiaan-

se natuursteen in schanskorven en één met metselwerk in 

hellende gevels.’

Herhaling Het productiegebouw in Harderwijk, ook 

door Rooding ontworpen, beschouwde Vitens als globaal 

voor herhaling vatbaar in Zeddam. In Harderwijk is het 

gebouw grotendeels onder de grond in een heuvel weg-

gewerkt, waar platen cortenstaal bovenuit steken. De lo-

catie in Zeddam ligt op een stuwwal waar een dergelijke 

inpassing in het landschap zeker niet zou misstaan. De

architect dacht niettemin anders. ‘Hier zitten we aan de 

rand van een bos. Daar past staal niet zo bij. Mijn voor-

keur ging uit naar hout. Vitens ging daarmee akkoord. Het 

is zo mooi dat ik van dit bedrijf alle vrijheid krijg. Uiteraard 

ben ik gebonden aan een budget, maar iedere opdracht 

van deze organisatie is weer een nieuwe uitdaging voor 

mij.’

Warm materiaal Rooding werkt graag in hout, vertelt 

hij. Ooit begon hij als timmerman, maar daarna is hij als 

architect opgeleid volgens de traditionele school waarin 

metselwerk centraal stond. Vooral de laatste tien jaar past 

hij steeds meer hout toe. Hij omschrijft het als een warm 

materiaal, en hij merkt dat steeds meer opdrachtgevers 

daarvoor kiezen. Daar gaat hij graag in mee. In zijn monu-

mentale kantoor in het centrum van Doesburg hangt aan 

de muur een schets van een project dat nog in de kinder-

schoenen staat. Het betreft een houten appartementen-

gebouw van vier lagen in deze Gelderse plaats. ‘Ik ben

bezig met houtskeletbouwers in Nederland en Duitsland 

om dit project te realiseren.’

Grillige drapering Nadat de wensen en mogelijkhe-

den door Vitens in kaart waren gebracht, kon Rooding aan 

de slag. Geen eenvoudige opgave vanwege het omliggen-

de Ecologische Hoofdstructuurgebied en de eis dat het 

geen opvallend hoog gebouw mocht worden. En dat, ter-

wijl er wel silo’s met zand in moesten komen waarin het 

e e n  g r i l l i g e  d r a p e r i n g  z o n d e r   u i t - 

s t r a l i n g  v a n  m a s s a l i t e i t  ■■■



Het gebouw is nu zelfs een trekpleister voor allerlei dieren.
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De overkoepelende constructie 

bestaat uit gelamineerd vuren 

liggers en kolommen.
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Locatie: Oude Eltenseweg 2, Zeddam Opdrachtgever, gebruiker: Vitens Zwolle (vitens.nl) Ontwerp: Rooding 

Architecten Doesburg (roodingarchitecten.nl) Hoofdconstructeur: IA Groep Duiven (iabouwkunde.com) Aanne-

mer: Salverda Bouw ‘t Harde (salverda.nl) Accoya, montage/berekening kapconstructie: De Groot Vrooms-

hoop Gelijmde Houtconstructies Vroomshoop (gelijmde-houtconstructies.nl) Bruto bouwoppervlak: 1.700 m2

Bouwperiode: Januari 2015 - januari 2017 (Opening: juni 2017) Bouwkosten: N.B.

Natuurmonumenten Niet alleen is bij het ontwerp 

rekening gehouden met de omliggende natuur, maar ook 

tijdens de uitvoering. In dit gebied leven onder andere 

dagvlinders, graafbijen, sprinkhanen, zandhagedissen, 

boompiepers, geelgorzen en bruine kikkers en groeien 

planten als dwergviltkruid, mannetjesereprijs, zand-

blauwtje en zilverhaver. Gedurende de bouw en het aan-

leggen van de waterleidingen had Vitens voortdurend 

oog voor deze natuurlijke rijkdom. Zo liet het in samen-

werking met Natuurmonumenten en een ecoloog rond-

om het bouwterrein een scherm aanleggen om reptielen 

en amfibieën buiten deze onveilige locatie te houden. 

Ook de bodem werd voor aanvang gecontroleerd op bij-

zondere dieren en planten om deze, indien nodig, te ver-

plaatsen buiten het werkterrein.

Drone Nu het gebouw is voltooid, kunnen flora en fau-

na weer terugkeren. Het gebouw is nu zelfs een trekpleis-

ter voor allerlei dieren. Zo zitten in de achtergevel enkele 

vlieggaten voor vleermuizen en kerkuilen: tussen de hou-

ten omkleding en het betonnen productiegebouw zit vrij-

wel overal loze ruimte. Ook andere kleine dieren kunnen 

onder de Accoya-gevels doorkruipen; die eindigen enkele 

centimeters boven de grond, wat tevens extra ventilatie 

biedt. En soms zal er ook een zeer vreemde vogel rondom 

het gebouw vliegen.

Vitens, dat zelf het productiebedrijf en de onmiddellijke 

omgeving onderhoudt, wil zo nu en dan in samenwerking 

met De Groot Vroomshoop de houten dakvlakken inspec-

teren met een drone. Eventuele problemen kunnen dan

direct en vroegtijdig worden verholpen. •

j o h n  e k k e l b o o m

Uitgebreide tests Bluyssen: ‘Accoya heeft geen on-

derhoud nodig en is niet-toxisch, zodat geen toxische 

stoffen in de nabijheid van drinkwater komen. Ook is het 

vormstabiel en blijft het gedurende de lange levensduur 

goed functioneren. Accoya past dus perfect binnen de 

duurzaamheidsambities van Vitens.’ Ondanks de minima-

le garantie van 50 jaar vonden Rooding en Vitens uitge-

breide tests noodzakelijk. De Groot Vroomshoop, die al 

het hout heeft geleverd, bewerkt en gemonteerd, maakte 

een proefopstelling, waarbij de Accoya-planken onder 

verschillende hoeken werden geplaatst om er lange tijd 

water over te laten lopen. Zo was het mogelijk eventuele 

problemen te voorspellen en te kijken wat de beste ma-

nier was de planken te monteren.

Speels en spannend De overkoepelende constructie 

bestaat uit gelamineerd vuren liggers en kolommen. De 

kolommen zijn met stalen schoenen op betonnen kolom-

men bevestigd die in dezelfde hoeken als de schuine vu-

ren exemplaren in de grond zitten, zodat ze de lijn van de 

druk volgen. De middendelen van het dak worden onder-

steund door vuren kolommen, rustend op de inpandige 

betonnen doos. De hele kapconstructie is bekleed met 

ongeschaafde Accoya-planken (121 x 17 mm) in verschil-

lende lengtes. Aan de gevelzijden zijn ze op dito regels 

(46 x 46 mm) naadloos genageld, met ieder vlak een an-

dere diagonale hellingshoek. Geen enkele plank zit hori-

zontaal of verticaal. Dat geeft het uiterlijk een speels en 

spannend karakter. 

Afwijkend patroon Ook op de vele deuren in de 

voorgevel, waar de drapering uitsteekt als een overkap-

ping, is dat schuine patroon doorgetrokken. Tussen de 

planken op het dak, eveneens per vlak in een afwijkend 

patroon aangebracht, zit een ruimte van 14 mm voor de 

afwatering. Die wordt geoptimaliseerd, doordat de dak- 

regels in de richting van de waterafloop zijn aangebracht. 

Daaronder zit een EPDM-dakbedekking op een OSB- 

dakbeschot, ondersteund door vuren gordingen. In de

komende jaren gaat het gebouw steeds meer onderdeel 

uitmaken van de natuur, als het lichte Accoya langzaam-

aan vergrijst.

CO2-VOETAFDRUK

In het project is onder andere 183 m3 hout toegepast 

(143 m3 vuren, 40 m3 Accoya (radiata pine)). Dit bete-

kent een CO2-vastlegging van 114.058 kg. Het com-

penseert de uitlaatgassen van een middenklassenauto 

over 958.471 km of het jaarlijks elektragebruik van 

126 huishoudens.


