
BAM Zorgwoningen

•	 Conceptueel	bouwen	voor		
		 woonzorgprojecten.	
•	 Voor	het	vormgeven	van		
		 uw	visie	op	zorg.	

Bouwen	met	de	mens	als	maat
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Een nieuwe 
toekomst 

Met uw zelf samengestelde uitgekiende ontwerp bent u flexibel en het is gemakkelijk 

aanpasbaar, ook na realisatie. De oppervlaktes, functionaliteit en afwerking van de 

ruimtes zijn afgestemd op de diverse zorgzwaartepakketten zoals die actueel worden 

gehanteerd.

Het	budget:
Binnen twee weken kunnen wij voor u een totaal investeringsbudget bepalen en 

kunt u zien of uw project budgettair haalbaar is. Risico van te dure plannen, mislukte 

aanbestedingen of gewijzigde bouwplannen horen tot het verleden. Direct is bekend of 

er ruimte is voor een nog luxere architectonische uitstraling, afwerking of uitgebreidere 

installaties en duurzaamheidsopties.

Tijdswinst:
In de voorbereidingstijd kan er dankzij de conceptuele aanpak maanden zoniet jaren aan 

tijd worden gewonnen.

Ook in de bouwtijd scheelt deze aanpak veel tijd door optimalisatie. De BAM-

zorgwoningen kunnen gebouwd worden met een bouwtijd vanaf 4 maanden. 

Uw	huisvesting	is	onze	Zorg

Conceptueel	bouwen:
De realisatie van vastgoed wordt efficiënter, flexibeler, duurzamer en goedkoper!

Jarenlang is de vastgoedmarkt actief geweest door steeds opnieuw vanuit een 

vastgoedvraag uit de markt een nieuwe oplossing uit te werken, af te prijzen en indien 

binnen budget deze te realiseren.

Liever had u voor het ontwerp zeker geweten of uw gebouw te duur zou zijn of dat er 

zelfs nog ruimte was geweest voor extra investeringen. Is uw gebouw toch net anders 

geworden dan u van tevoren had verwacht?

Vooraf risico’s wegnemen, bekende passende oplossingen aandragen en pas investeren 

als de haalbaarheid is bewezen is de nieuwe aanpak!

Binnen BAM Woningbouw heeft het conceptueel bouwen zich inmiddels bewezen door 

de inzet van de BAM wooncollectie. Deze wordt gekenmerkt door efficiëntie en flexibiliteit. 

Succesvolle plattegronden, jarenlang ingezet in diverse architectonische modellen, zijn 

verheven tot de standaard.

Nieuw!
Voor u ligt onze nieuwe woon-zorg collectie.

De verschillende modules zijn afgestemd op de zorgzwaartepakketten zowel toepasbaar 

in de verpleging-verzorging als in de gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg.

Nog eenvoudiger als met de legostenen kunt u in één middag met uw team het ideale 

zorggebouw samenstellen. Uiteraard staat onze architect graag aan uw zijde voor uitleg 

en advies. 

Traditioneel waren er al vele duizenden euro’s geïnvesteerd en maanden verstreken 

voordat uw bouwproject zo herkenbaar was voor al uw medewerkers!

Alle modules zijn reeds door ons in projecten gerealiseerd en hebben hun efficiëntie 

bewezen. 
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Conceptuele	aanpak	BAM	
zorgwoningen

Uw	voordelen:
•	 In korte tijd uw zorgvraag helder gecommuniceerd, geen maanden meer vergaderen!

•	 Grotere betrokkenheid van uw team.

•	 Geen financieel risico vanaf initiatief tot besluit realisatie.

•	 Maanden besparing op de ontwerpfase.

•	 Minder architectenkosten door standaard bouwconcept.

•	 Snellere realisatie en lagere bouwkosten door standaard bouwconcept.

•	 Hogere bouwkwaliteit en minder faalkosten door uitgekiend ontwerp en detaillering.

•	 Lagere onderhoudskosten door standaardisatie.

•	 Geen adviseurskosten.

•	 Ontwerp en realisatie in één hand; één contractpartij.

•	 Mogelijkheid tot het afsluiten van langdurig onderhoudscontract.

•	 Verschillende gevels mogelijk aangepast aan de vraag en de omgeving

•	 Zeer flexibel. Mogelijkheid tot functie verandering.

•	 Door uitgekiend installatieontwerp duurzaam en onderhoudsvriendelijk

Bent u net zo enthousiast over dit concept als wij?

Samen kunnen wij nog veel meer voordelen bedenken, wij komen hier graag met u over 

van gedachten wisselen!

Architectenbureau Visser en Bouwman bv ‘s-Hertogenbosch

Bouwbedrijf Pennings bv Rosmalen
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Inpassen	in	de	omgeving
De BAM-zorgwoningen worden optimaal ingepast op het beschikbare kavel. Parkeren, 

buitenruimte, logistiek wordt meegenomen. Er wordt grondkosten-bewust verkaveld. 

114 zorgwoningen Kadijkerpark 2012

48 zorgwoningen Pampusstraat 2014

42 zorgwoningen Schagen 2013



BAM zorgwoningen

zelfstandige woning
met huursubsidie

kamer met aparte 
slaapkamer
en zelfstandig badkamer

kamer met
gedeelde 
badkamer

slaapwacht

entree

multi functioneel
(b.v. snoezel of
kantoor)

woonkamer
groep met keuken

berging
of installatie

kamer met
zelfstandig 
badkamer

kamer met
gedeelde
badkamer

kamer met
gedeelde
zorg badkamer

Modulair Conceptueel zorggebouw:  Betaalbaar - modulair - aanpasbaar - voor vele doelgroepen.
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Vrijheid	in	vormgeving:
De BAM-zorgwoningen worden pas 

vormgegeven als de locatie en de 

doelgroep bekend zijn. Er zijn vele 

mogelijkheden van traditionele architectuur 

tot modern. De woningen passen bij de 

doelgroep en bij uw visie op zorg.

Projectvoorbeeld
Bij een aantal woonzorgprojecten zijn de BAM-zorgwoningen reeds gerealiseerd of zijn in 

vergaande ontwikkeling.

Dit project aan de Pampusstraat te Purmerend heeft 5 groepen in twee bouwlagen. Het 

is ontworpen voor de Prinsenstichting. Er zijn extra voorzieningen getroffen voor de 

duurzaamheid van het gebouw, zoals een warmtepomp.
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1: stedenbouwkundige verkaveling
en bestemmingsplan globaal PVE budgetstelling

2: PVE en haalbaarheid

3: communicatie beeldvorming

4: BIM model en vergunningen

4 stappen
conceptuele ontwikkeling

In	4	stappen	conceptuele	ontwikkeling

Stap	1:
stedenbouwkundige verkaveling en toets bestemmingsplan. Globaal PVE met m2, globale 

budgetstelling

Stap	2:
Getekend PVE met doelgroepen en M2. Toets op financiële haalbaarheid

Stap	3:
Beeldvorming en communicatie. Draagvlak bij gebruikers. Draagvlak bij overheid. 

Contractvorming.

Stap	4:
Het bouw-informatie-model gereedmaken. Virtueel bouwen en vergunning aanvragen.

Begeleiding	door	architect.
Alle stappen worden begeleid door een architect. Een ervaren architect van 

architectenbureau Visser en Bouwman begeleidt van begin tot eind het ontwerp en 

bouwvoorbereidingsproces.

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4
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hoofdstructuur:  flexibel, schakelbaar, stapelbaar
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Opbouw	van	het	concept
In het concept zijn een aantal keuzes vooraf gemaakt. De belangrijkste is de 

draagstructuur. Door dragende gevels en een dragende middenwand is indelingsvrijheid 

gewaarborgd. Zelfs een totale functieverandering naar wonen, onderwijs of kantoor is 

mogelijk door deze slimme keuze.

Dankzij de modulaire opbouw zijn bovendien diverse woonbehoeften voor alle specifieke 

doelgroepen als maatwerk mogelijk. De middengang structuur geeft de mogelijkheid om 

groepen te koppelen zodat grotere uit individuele zorggroepen samengestelde klusters 

ontstaan.

Het concept is optimaal aanpasbaar voor specifieke wensen van een woon-zorg aanbieder.

onderdeel specificaties materiaal/afm.

Fundering
mortelschroefpalen Ø400mm Ø400mm, lengte= 6,0m C20/25
funderingsbalken 450x500mm C20/25
Vloeren
begane grondvloer geisol. kanaalplaatvloer 150mm druklaag 50mm
1e verdiepingsvloer breedplaatvloer 260mm
dakvloer kanaalplaatvloer 150mm
Draagconstructie
binnenwanden dik 100-214mm kalkzandsteen CS12
Metselwerk
gevelsteen halfsteensverband baksteen WF handvorm
spouwisolatie Rockwool…..
Kozijnen
hout (b)x (h) = 140x200cm meranti 67x114mm
raamdorpels breed 160mm keramische stenen 
beglazing HR++
schuifdeurkozijnen badkamers Mondoor, voor de wand schuiv. handbediend
kamertoegangsdeuren Berkvens Berkopal, stomp 1.130x2.315mm
binnendeurkozijnen hardhout, gelakt met MDF architraven 
Dak
bitumineuse dakbedekking 2-laags APP zwart
Wandafwerking
scanbehang met sauswerk zit- en slaapkamers wit
spuitwerk berging (type Agroot ) wit
tegelwerk Mosa Global Collection badkamers afm. 150x150mm
tegelwerk Mosa Global Collection keuken (type Agroot ) afm. 150x150mm
vensterbank Bianco C ramen in kamers 20x250mm
Vloerafwerking
cementdekvloer 70mm cW16
marmoleum 2,5mm zit-/slaapkamers/ alg. ruimtes
vloertegels 15x15cm gelijmd antislip Mosa Global Collection
MDF plinten 8x45mm gelakt
Inrichting
pantrymeubel keuken woningtype Agroot
pantrymeubel algemene keuken

blz. 1

technische	omschrijving	bouwkundig



Architectenbureau Visser en Bouwman b.v.

Orthen 51

5231 XP  ‘s-Hertogenbosch

Telefoon (073) 6412133

www.visserenbouwman.nl

Bouwbedrijf Pennings

Dorpsstraat 4

Postbus 24

5240 AA Rosmalen

Telefoon (073) 5234400

www.bouwbedrijfpennings.nl

Dit concept is tot stand gekomen in samenwerking met BAM Woningbouw

technische	omschrijving	installaties
waterinstallatie

sanitair
 - toiletcombinatie

 - toiletcombinatie MIVA

 - douchecombinatie

 - badcombinatie
 - wastafelcombinatie
 - toebehoren sanitair
 - tapkraan tbv wasmachine wasmachinekraan
brandbestrijding

gasinstallatie

verwarming

ventilatie / luchtbehandeling

regeltechniek

electrotechnisch
verdeelkasten

Voedingskabels

aardingsinstallatie

noodverlichting

schakelmateriaal

armaturen

data- /telefooninstallatie

brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Centrale Antenne Installatie

Verpleeg Oproep Systeem

intercom installatie 

zwakstroominstallatie

Toegangscontrole

uitluisterinstallatie
De uitluisterinstallatie bestaat uit centrale apparatuur, CAT 5 bekabeling, aansluitpunten bekabelin en rapportage

De CAT5 aansluitpunten en bekabeling wordt geleverd inclusief rapportage; centrale apparatuur levering door derden.

De intercominstallatie bestaat uit buitenpost en binnenposten

De zwakstroom installatie bestaat uit een MIVA installatie.

De installatie bestaat uit central apparatuur, aansluitpunten, bekabeling en leidingaanleg.

de armaturen bestaan uit buitenverlichting, verkeersruimten, bergingen toilet en bakamers, overige ruimten.

De data installatie bestaat uit: CAT 6 aansluitpunten en bekabeling, data wandkast voorzien van panelen, patchkabels en UPS. Inclusief 
metingen en rapportages.

De brandmeldinstallatie bestaat uit de brandmeldcentrale, apparatuur zoals brandmelders, indicatoren, slowwhoops, handmelders, flitslicht en 
sturingen.

De installatie bestaat uit; centrale apparatuur (versterker, multicap etc.) aansluitpunten en meetrapport.

De volgende voedingskabels zijn opgenomen:  naar specifieke apparatuur, naar installatie onderdelen, apparatuur welke op 400V dient te 
worden aangesloten en eventuele keuken apparatuur

Op de aardingsinstallatie worden aangesloten de C.V.-, water-installatie, de mantels van de Nutsleidingen, de kabelgoten, de patchkast en een 
aardingspunt naar alle sanitaire ruimten., 

De noodverlichting bestaat uit hoogfrequente armaturen of LED armaturen gemonteerd in de verkeersruimten en nabij de brandmeldcentrale, 
brandhaspelkasten en aan de buitenzijde bij de noodingangen.

de terrein verlichting wordt geschakeld middels schemerschakelaar, tijdschakelaar en handmatige overbruggingsschakelaar. De verkleersruimte 
middels astronomische schakelklok plus handmatige overbruggingsschakelaar. Bergingen, toiletruimten en badkamers middels 
bewegingsschakelaars. overige middels schakelaars.

De warmteopwekking door middel van HR-verwarmingsketels. De ketels voorzien van de benodigde rookgasafvoer en beveiligingsapparatuur. 
Warmte afgifte door middel van paneel radiatoren. Regeling van de radiatoren door middel van thermostatische radiatorkranen. Het 
verwarmings distributienet door middel van dunwandige precisiebuis (Mapress o.g.) Leidingen in niet verwarmde ruimten voorzien van isolatie.

De verblijfsruimten van het gebouw te voorzien van balansventilatie, mechanische luchttoevoer en afzuiging. De luchtbehandeling te voorzien 
van warmte terugwinning met een rendement van 80%. De luchttoevoer te voorzien van een naverwarmer welke de lucht tot 20 graden 
celcius verwarmt. filterkwaliteit van de toevoerlucht is minimaal F7.Toevoerlucht via roosters aan de ruimte toe te voeren, luchtafzuiging door 
middel van een overstort naar de gangen welke centraal worden afgezogen. daar waar luchtkanalen brandscheidingen doorkruizen deze 
voorzien van een brandklep. Toiletten en natte cellen af te zuigen door middel van afzuigrozetten en voorzien van een separaat afzuigsysteem 
met een eigen ventilator.

De verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties te voorzien van centrale regelapparatuur. De verwarmingsinstallatie regelen op buiten 
temperatuur. De luchtbehandelingsinstallatie te regelen op basis van constante toevoer luchttemperatuur. De installaties te schakelen door 
middel van kloktijden welke naar klantwens worden ingesteld. storingen worden zichtbaar gemeld door middel van een storingslamp nabij de 
entree.

Het voedingssysteem van elk gebouw bestaat uit een hoofdverdeelinrichting (HKL) en eventueel een onderverdeel inrichting

spiegel 570x400mm met spiegelklemmen t.p.v. wastafels

Brandslanghaspels in kast, aangesloten  op drinkwater-leidingnet. Definitieve plaats en aantal in overleg met plaatselijke brandweer vaststellen.
Schuimblussers en blusdeken in gezamelijke keuken

De aardgasleiding t.b.v. de verwarmingsketels en boilers

vrijhangend wandcloset  met steunbeugels, inbouwreservoir, toiletzitting met deksel , stopkraan.
kunststog doucheplug, thermostatische douchemengkraan (max. 38°C),  handdouche met glijstang en 
kunststof slang.
kunststof ligbad (90x180cm) wit, thermostatische mengkraan met omstel (max. 38°C), handdouche, met 
glijstang en kunststof slang.
wastafel (b=600, l=445mm) met bekersyphon en muurbuis, éénhendel-wastafelkraan.

Vanaf watermeter koud- en warmtapwater-installatie t.b.v. alle sanitaire toestellen in koperen leidingen, waar nodig geisoleerd.
Zit-/slaapkamers zijn per stuk afsluitbaar vanaf de centrale gang.
Warmwater-voorziening d.m.v. gastgestookte boilers, uitgevoerd als citculerend systeem.

vrijhangend wandcloset met inbouwreservoir, toiletzitting met deksel , stopkraan.


