
Een parel uit zijn 
tijd is opgepoetst

FBA State Leeuwarden

Zes jaar lang stond het voormalige kantoor van Friesland 
Bank Assurantiën op de hoek van de Willemskade en de 
Zuiderstraat in Leeuwarden leeg. Nu gaat het gebouw uit 
begin jaren tachtig een glansrijke toekomst tegemoet als 
FBA State, een complex met zestien luxe appartementen.
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Als Albert Adema, directeur-eigenaar van Bouwbedrijf De 
Vries uit Leeuwarden, een pand heeft ‘gescand’ op de 
mogelijkheid het te ontwikkelen en daar een goed gevoel 
aan heeft overgehouden, zoekt hij antwoord op vier vragen. 
‘Eén: ziet een architect óók mogelijkheden? Twee: verwacht 
een makelaar de woningen te kunnen verkopen? Drie: 
kunnen we het kortsluiten met de gemeente? En vier: wil 
de bank financieren?’ 

Mogelijkheden
Bij Friesland Bank Assurantiën gingen de seinen al snel op 
groen. Adema stapte er binnen toen het pand – ontworpen 
door Abe Bonnema – al zes jaar leeg stond. ‘Er waren rijen 
andere ontwikkelaars doorheen gegaan. Ik snap niet dat 
niemand zag wat ik zag: een A1-locatie aan de rand van het 

centrum. Als kantoor was het zeer introvert en donker. Maar 
ik zag wel mogelijkheden om er mooie, lichte appartementen 
van te maken.’ Ook André Staalenhoef van Borren Staalenhoef 
architecten was enthousiast. Nog voor Adema met mede-
investeerder Bijland Bouw uit Stiens het gebouw aankocht, 
maakte hij een oriënterend rondje ‘en er kwamen meteen 
wel ideeën opborrelen.’ Toch lagen er ook belangrijke 
vraagstukken. Waar het linkerdeel van FBA State van meet 
af grote appartementen met dito buitenruimtes had 
gehuisvest, was het rechterdeel – het kantoor – heel gesloten, 
op enkele inpandige balkons na. Adema: ‘De uitdaging was 
om bij ieder appartement een goede buitenruimte te creëren. 
Verder wilden we dat het penthouse een duidelijke plus zou 
krijgen. En we hadden behoefte aan een prominente entree, 
die ook als ontmoetingsruimte kon fungeren.’ 

‘Doordachte 
ophanging 

voor balkons’

- Rob van Drogen
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‘Een A1-locatie 
aan de rand 

van het centrum’

- Albert Adema

Prominente balkons
Staalenhoef vond de oplossing voor de respectievelijke 
vragen in het ophangen van zes prominente balkons 
aan de voorgevel, van ‘zo dun mogelijke platen beton 
in een kader van onderhoudsvrij, vergrijzend 
accoyahout.’ Vanaf de bovenkant bekeken zijn ze 
trapeziumvormig, waarbij de schuine zijde de daklijn 
– 60 graden – volgt. Voor het penthouse werd op 
de bovenste etage een extra verdieping gezet, 
wederom in lijn met het dak en met hetzelfde 
koperen dak. De vier appartementen op de begane 
grond hebben elk een tuintje annex privacy-
afscheiding tussen gevel en stoep.   
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Vide
Het entreegebied werd geschapen door op de plek 
van de oude toiletgroepen een ‘opvallende, knalrode 
maar kleine vide, zeven verdiepingen hoog’ te zagen, 
‘een mooie “pit” in het gebouw. Die brengt ruimte, 
licht en stijl’, aldus Adema. Het gaf bovendien de 
architect meer mogelijkheden voor goede 
woningplattegronden dan wanneer het originele 
trappenhuis zou zijn gehandhaafd. Staalenhoef: ‘De 
verplaatsing van de entrees maakte het makkelijker 
om per etage meerdere appartementen te creëren. 
De gemeente en de bewoners van het linkerdeel 
wilden graag grote, luxe appartementen in het 
gebouw, maar één woning per kantooretage zou 
wel érg groot zijn.’

Respect voor het origineel
Een laatste belangrijke ingreep was het monteren 
van een groot aantal dakramen in het koperen 
dak, dat Staalenhoef eigenlijk als extra 
geveloppervlak beschouwt. ‘Alle ramen van zestig 
centimeter breed zijn origineel, alles wat een 
dubbele maat heeft is nieuw.’ Het maakte dat de 
appartementen nu baden in het daglicht. ‘Het 
grootste compliment vind ik dat mensen zeggen 
dat er aan het aanzicht nauwelijks iets is 
veranderd. Dat vind ik een bewijs dat wij met 
respect voor het originele ontwerp hebben 
gehandeld.’ Adema: ‘Het pand was een parel uit 
zijn tijd, die wij hebben opgewreven en naar 
2018 hebben gebracht.’
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Ontwikkelaar : Bouwbedrijf De Vries

BOUWTEAM
Architect : Borren Staalenhoef architecten
Constructeur : EconStruct
Aannemer : Bouwbedrijf De Vries
Installateur : P. de Vries Installatietechnieken

ONDERAANNEMERS & LEVERANCIERS
Kozijnen : Alrako
Zonwering : De Haan Westerhoff
Hang- en sluitwerk : Raadsma
Dakbedekking : V&H dakbedekkingen
Uitbloeiingsarme doorstrijkmortel : Remix

FBA STATE, LEEUWARDEN

‘Herontwikkelen is 
minstens zo leuk 

als nieuwbouw’

- André Staalenhoef

Zo weinig mogelijk ingrijpen
Om te berekenen of de ingrepen constructief mogelijk waren nam 
Adema Rob van Drogen van EconStruct in Leeuwarden in de arm. 
‘Bij een bestaand gebouw is het zaak om voldoende gegevens boven 
water te halen om de rekensom te kunnen maken. In dit geval lag er 
bij de gemeente voldoende documentatie, maar het was ook fijn om 
gewoon even op de fiets te kunnen stappen om ter plekke vast te stellen 
dat de werkelijkheid klopte met de tekening.’ Het leukste onderdeel 
vond hij de balkons, waarvoor een doordachte ophanging gevonden 
moest worden: kolommen zouden afbreuk doen aan het ontwerp. ‘We 
hebben alles binnen het balkon kunnen oplossen, maar dat was nog 
wel even een puzzel.’ Ook de extra dakverdieping vereiste wat extra 
aandacht, ‘maar het gebouw was al vrij hoog en zwaar, relatief kwam 
er weinig gewicht bij. Het kon dus binnen de bestaande constructie.’

De kunst van transformeren
‘Het is ook precies de kunst van transformeren om de gewenste functie 
te bereiken met zo min mogelijk constructieve ingrepen’, doceert Adema. 
‘Als ik in een gebouw sta, kan ik wegdenken wat niet constructief is. 
Wat wél moet blijven staan moet je als gegeven nemen, dan haal je je 
ook geen problemen op de hals. Ik werk graag met Borren Staalenhoef, 
want zij zien zoiets niet als beperking, maar als een kans om een minder 
voor de hand liggende oplossing te bedenken. Bijzonderheid in eenvoud, 
noem ik dat.’ Staalenhoef: ‘Met iets bestaands iets moois doen vind ik 
minstens zo leuk als nieuwbouw. Het was een hele uitdaging om zestien 
totaal verschillende appartementen zo te ontwerpen dat ze niet voor 
elkaar onder doen. Als van een appartement de koper al bekend was, 
schoof die ook aan en probeerden we zijn specifieke wensen in te passen. 
Dat heeft soms nog tot vrij ingrijpende wijzigingen geleid zoals een 
badkamer op een andere plek, of toch vloerverwarming in plaats van 
radiatoren. Het is een compliment aan de opdrachtgever waard dat die 
zulke ingrepen nog in zijn planning kon meenemen.’
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