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Wieringerwerf # Flex Logement
Wieringerwerf moet het gaan heten
en het plan werd woensdag 27 okto-
ber gepresenteerd door uitzendbu-
reau NL Jobs, Ursem Modulaire
Bouwsystemen en Van Es Architec-
ten. Het college van Hollands Kroon
is enthousiast en heeft het sein in
principe op groen gezet.

De raad van Hollands Kroon gaf al
in 2019 aan achter het beleid te staan
waarbij grootschalige huisvesting
van arbeidsmigranten op bedrijven-
terreinen de voorkeur geniet. De be-
oogde bewoners van het Flex Loge-
ment zijn arbeidsmigranten uit
Oost-Europa die door NL Jobs voor
werkzaamheden in de tuinbouw
worden ingezet.

Het logiescentrum krijgt nog ver-
der vorm, maar er zijn al artist im-
pressions in omloop waarop ge-
toond wordt wat de bedoeling is.
Acht blokken bestaande uit drie
bouwlagen vormen de basis voor dit
complex. De blokken zijn gesitu-
eerd in een zogeheten carrévorm en
vormen samen met 203 tweeper-
soons logiesverblijven de basis. Plek
voor 406 personen.

De kamers worden flexibel inge-
richt. Coos Schouten van Ursem Mo-
dulaire Bouwsystemen: ,,Er zijn
tweepersoonskamers - bedoeld voor
stellen - en kamers waar twee perso-
nen elk hun eigen slaapruimte heb-
ben. De verhouding ligt 25-75 pro-
cent. Maar door de wanden aan te
passen, kun je dus met de indeling
spelen. Flex Logement Wieringer-
werf is het eerste verblijf in Neder-
land die dit heeft.’’

Het gebouw mag maximaal twin-
tig jaar staan op het bedrijventer-

rein en dat heeft ervoor gezorgd dat
gekozen is voor modulair bouwen.
In de praktijk betekent dat volgens
Schouten dat de bouw veertig pro-
cent sneller kan worden afgerond
dan wanneer er sprake is van een tra-
ditionele werkwijze.

Bouwrijp
Wanneer de grond in Wieringerwerf
bouwrijp wordt gemaakt, kunnen
gelijktijdig in Wognum al de ka-
mers worden gemaakt. ,,De kwali-
teit is hetzelfde als die van perma-
nente huisvesting.’’

Volgens Richard Singendonk, di-
recteur vastgoed binnen NL Jobs,
kunnen arbeidsmigranten straks op
comfortabele wijze verblijven in het
logement. Het gaat om ’hoogwaar-
dige huisvesting’. ,,Ik vergelijk het
niet met een hotel, want daar ver-
blijf je als gast een paar dagen of een
week. Hier kunnen mensen een
week tot enkele maanden worden

gehuisvest. Het gaat om een tijdelijk
verblijf, het is niet bedoeld als per-
manente bewoning.’’

Het gebouw is gasloos, van alle
moderne gemakken voorzien en er
zijn gemeenschappelijke ruimtes
zoals een keuken en ontspannings-
ruimte. Op de twee binnenpleinen
komen sport- en spelvoorzieningen
voor de tijdelijke bewoners.

’Vooruitstrevend’
Regiomanager Vincent Jansen van
NL Jobs omschrijft het project als
’vrij vooruitstrevend’ doordat de
standaard ’vrij hoog’ ligt.

,,Je moet arbeidsmigranten iets
kunnen bieden als ze hier aan het
werk gaan. Dat ze ervoor kiezen om
in Nederland aan de gang te gaan.
Daar hoort dus ook een goed onder-
komen bij. Zoals we dus onder ande-
re al doen in het Logiescentrum
Agriport. Er is een grote vraag naar
tijdelijke arbeidskrachten, maar te-

gelijkertijd komen we in Hollands
Kroon zo’n drieduizend bedden te-
kort.’’

Ongewenst
Er komt nu nog te veel ongewenste
huisvesting voor zonder beheer en
registratie in de dorpskernen. Zo
concludeerde de gemeenteraad van
Hollands Kroon al eerder. Met daar-
bij zelfs ongepaste en brandgevaar-
lijke situaties in de huidige huisves-
ting. Jansen: ,,Als dit pand er is, be-
tekent dit eveneens dat er meer
ruimte vrij kan komen in de kernen
waar nu nog arbeidsmigranten in
woonhuizen verblijven.’’

Hij ziet het als een groot voordeel
dat tijdelijke arbeidskrachten cen-
traal - vlak bij hun werk - kunnen
verblijven. ,,We bieden ze kwalita-
tief goede huisvesting aan en zorgen
er tegelijkertijd voor dat er zo min
mogelijk overlast is voor omwonen-
den.”

,,Daarom zijn we ook blij om deze
grote locatie te mogen betrekken.
Een locatie die controle optimaal
mogelijk maakt en die niet midden
in een woonwijk is gelegen. Voor-
heen lag het accent veelal op inte-
gratie, maar mijn ervaring is dat de
arbeidsmigranten die willen blijven
meestal hun weg wel weten te vin-
den. Dat die zelf iets kunnen opbou-
wen.’’
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Pension met 400 bedden
op bedrijventerrein
Als alles voorspoedig ver-
loopt staat er in 2023
aan het Westrak op be-
drijventerrein Robben-
plaat in Wieringerwerf
een logiesaccommodatie
voor zo’n vierhonderd
arbeidsmigranten. Daar-
voor moet dan wel het
bestemmingsplan wor-
den aangepast, want het
betreffende gebied valt
nu nog onder bedrijven-
terrein.
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Het gebouw mag maximaal twintig jaar staan op het bedrijventerrein Robbenplaat. ILLUSTRATIES VAN ES ARCHITECTEN

Op de twee binnenpleinen komen sport- en spelvoorzieningen.

""De kwaliteit is
hetzelfde als die
van permanente

huisvesting

""Je moet ze iets
kunnen bieden
als ze hier aan
het werk gaan
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