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Een apart leven samen

HEERENVEEN – Duurzamer kan bijna 
niet: wonen in een Passiefhuis. Daar-
in is het warmteverlies minimaal 
door een optimale isolatie, lucht-
dichtheid en warmteterugwinning 
via een ventilatiesysteem. De prin-
cipes ervan zijn in de jaren zeventig 
bedacht door de Zweedse professor 
Bo Adamson. Tinus Wijma en Lou-
wina van Noord kozen voor zo’n 
huis toen ze de kans kregen aan de 
Tolhuisweg een nieuwe woning te 
bouwen. 

‘Maar helemaal aan de uitgangspun-
ten voldoen konden we niet,’ zegt 
Tinus. ‘Wij waren gebonden aan de 
kavelligging en daardoor konden we 
het huis niet geheel naar de ideale 
zonnestand bouwen. Die schrijven 
volgens de regels van het Passiefhuis 
namelijk voor dat je op het noorde-
lijk halfrond de meeste ramen in de 
zuid- en westgevel hebt voor zoveel 
mogelijk lichtinval en warmte, ter-
wijl een behoorlijk overstek ervoor 
zorgt dat je zomers schaduw hebt en 
de warmte buiten houdt en ’s win-
ters van de lage zon profiteert.’

De plek waar ze wonen is wel ide-
aal; op de grens van Heerenveen 
en Oranjewoud en niet te ver van 
het centrum, aan de aloude route 
Leeuwarden-Zwolle 
waarvan het vroegere 
doorgaande tracé 
dwars door Heeren-
veen (de Dracht) liep. 
De 1.300 meter grote 
kavel was trouwens 
een buitenkans. Tinus 
en Louwina moes-
ten snel beslissen 
en bedachten zich 
geen moment. Het 
vervallen boerderijtje 
vertegenwoordigede 
geen waarde, het erf 
daarentegen wel.  

In de omgeving van de Tolhuisweg 
worden de huizen gekenmerkt door 
een gebroken kap (Mansardedak). 
Architect Jetze Sipma kreeg de vrije 
hand van Tinus en Louwina, want 

‘een architect moet je vertrouwen 
geven’. Echter, het kwam heel pre-
cies. Welstand keurde vier ontwer-
pen af.
Tinus: ‘Karakteristiek is namelijk de 
historische lintbebouwing aan deze 
weg en ons huis mocht niet te veel 
afwijken van het straatbeeld.’
Dus werd het een ontwerp met een 
verspringende nok en een gebroken 
kap die doorloopt tot maaiveldni-
veau en geheel bekleed is met pan-
nen. Het praktische aan de moderne 

dakpanbekleding is dat de zestien 
zonnepanelen in het dak geïnte-
greerd zijn en niet opvallen, en dus 
niet zo storend ogen zoals je vaak 
ziet. Dakgoten heeft het huis dus 
niet. Goten voorzien van roosters 
lopen ondergronds langs de gevels 
en laten het hemelwater afvoeren 
naar een put die dient als reservoir 
voor het doorspoelen van de wc’s. Zo 
wordt dus leidingwater bespaard.
‘Dat scheelt in geval van twee bewo-
ners twintigduizend liter per jaar,’ 
rekent Louwina voor. In België is 
zo’n voorziening in nieuwbouw al 
verplicht. Bijkomend voordeel is dat 
het riool wordt ontlast.  

Tot de vijf criteria waar een Pas-
siefhuis aan moet voldoen behoort 

een maximaal verbruik van 15 kWh/
m2 voor ruimteverwarming per jaar. 
Een Passiefhuis, waarvan de isolatie-
wanden 40 cm dik zijn en het ther-
mopaneglas driedubbel is, verbruikt 
vier maal minder energie dan een re-
guliere nieuwbouwwoning en stoot 

meer dan 50 procent minder CO2 
uit. Aanzienlijke verschillen. Vloer-
verwarming heeft het huis niet. Niet 
nodig, want de vloer ligt op een iso-
lerende piepschuimlaag van 30 cm. 
‘Misschien dat je soms stralings-
warmte mist. Maar we zijn op al-
les voorbereid. Zo zijn er drie loze 
aansluitpunten voor radiatoren 
aangebracht waardoor we altijd nog 
cv-verwarming kunnen toevoegen, 
al denk ik van niet. Waar we wel op 
moeten letten is dat het klimaat in 
huis niet te droog wordt door de 
luchtverwarming,’ stelt Tinus.

Apart is dat de afzuigkap boven het 
fornuis geen luchtkanaal heeft dat 
door het dak gaat. 
Louwina: ‘Er is een apparaat geïn-
stalleerd dat door ionisatie de lucht 
reinigt waardoor het apparaat niet 
vervuild raakt of vet wordt. Deze 

Plasmamade wasemkap is een prach-
tige voorziening doe past in een Pas-
siefhuis.’
Het huis heeft nog wel een gasaan-
sluiting; voor een simpel cv-keteltje 
die voor warm douchewater zorgt. 
Zonder gas, hetgeen de toekomst is, 

kan ook. Een warmtepomp op lucht 
is dan de oplossing.
Alle energiebesparende voorzienin-
gen leveren een fikse besparing op.
Tinus: ‘Onze energierekening is min-
der dan vijftig euro per maand. Als 
we ook nog een warmtepomp en zes 
extra zonnepanelen zouden installe-
ren, dan komen we op nul, maar die 
investering verdien je met zo’n laag 
verbruik niet snel terug.’
 
Zijn grootste voldoening is dat hij 
jaren vooruit heeft gedacht, antici-
perend op Europese regelgeving die 
na 2020 energieneutraal bouwen 
verplicht stelt. Het moest qua ener-
giebesparing veel beter kunnen, wist 
Tinus al jaren.
‘In Oostenrijk, waar ik jaren een 
tweede woning had, waren ze veel 
verder dan hier.’

Hun huis is strak van buiten en ook 
van binnen. Maar niet ongezellig. Er 
zijn verrassende zithoeken met een 
eigen sfeer gecreëerd. De tv-hoek is 
op de entresol.
‘Wij kijken al niet veel televisie en 
dan is een groot beeldscherm in de 
woonkamer niet mooi,’ legt Louwina 
uit. Slapen doen ze beneden. Vlakbij 
de slaapkamer is een zwemvijver 
waar zij zo vanuit bed in kan duiken. 
Achter het huis staat een mooie hou-

ten carport/schuur en aan het eind 
van de diepe tuin zijn nog plannen 
voor een terras.

Met het Passiefhuis heeft Tinus 
een nieuwe start gemaakt. In 2011 
overleed zijn vrouw Jikke na een 
heel kort ziekbed. Een gezamenlijke 
vakantie met vrienden en Louwina, 
die hij al 18 jaar kende, bracht de 
twee bij elkaar. Het met z’n tweeën 
bouwen van een nieuw nest was 
heilzaam voor de relatie.
Louwina: ‘Dan groei je nog meer 
naar elkaar toe en heb je een eigen 
stek voor je tweetjes.’
Vorige zomer zijn ze getrouwd in 
hun eigen tuin, dat voor één dag 
het huis der gemeente was. Een bij-
zonder duo verbond hen in de echt: 
Gerrit Krol en Arno Brok, de twee 
vroegere Leeuwarder wethouders in 
de tijd dat Louwina bij de gemeente 
Leeuwarden werkte. Ze had er wel 
wat moeite mee dat ze door de 
verhuizing van het Bildt naar Heer-
enveen met haar raadswerk moest 
stoppen, maar stilzitten doet ze niet 
door haar werk als tekstschrijfster. 
Tinus gaat een eind breien aan een 
boeiend ondernemersleven (Moko-
Bouw en Solicam) zodat er alle tijd is 
voor genieten van deze fraaie woon-
plek, en van elkaar.

OUDE LEIJE – Cyell is gespecialiseerd 
in bad- en nachtmode en richt zich op 
de modieuze en zelfbewuste vrouw 
die positief en open in het leven staat. 
De badmodecollectie bestaat naast 
bikini’s en badpakken uit tankini’s, 
pareo’s en zwierige strandjurkjes. 
Er is een special care-collectie voor 
vrouwen met een borstprothese en een 
vrolijke collectie voor kleine dametjes. 
De collecties worden door stylisten in 
eigen huis ontworpen en ontwikkeld. 
Het modemerk Cyell is verkrijgbaar 
in ruim 1.600 lingeriespeciaalzaken 
en warenhuizen in meer dan tien 
landen over de hele wereld. Cyell is 
in 1995 opgericht door Cynthia Kooi 
en Ella Wiersma. Intussen werken er 
26 gepassioneerde vrouwen op het 
hoofdkantoor in Alde Leie. Directeur 
Ella Wiersma praat ons bij over 
de nieuwste badmodetrends voor 
komende zomer.

Ella: ‘Deze zomer zie je vooral veel 
vrolijkheid. Bloemprints en mooie 
details zijn belangrijk en je ziet veel 
fluorkleuren zoals knaloranje, knalroze 
en knalgeel. Daarnaast is er veel groen 
als basiskleur in de collectie. Naast 
grote bloemendessins en paisleys zie je 
ook veel dierenprints. Denk aan tijgers, 
panters en zebra’s en tropische vogeltjes. 
Je ziet ook wel een subtiel stipje. 

Opvallend is de toepassing van mooie en 
unieke details zoals koordjes met kralen, 
knoopjes, franjes en veertjes. De nieuwe 
collectie is geïnspireerd op verre oorden, 
verlaten stranden en culturele invloeden. 
Geef je over aan de vrijheid van de zon, 
de wind en de golven...’ 

‘Fluor is de kleurentrend komende 
zomer, maar ook mint, lime, saffron 
rood, koraal, indigo en fuchsia zijn 
trends. In onze lijn die is geïnspireerd op 
een Afrikaanse safari zie je veel klassiek 
zwart en ivoor. Ook heel trendy is het 
gebruik van een suedine stof, afgemaakt 
met franjes of veertjes en een spijkerstof 
look in een opvallende kleur. De hippe 
bandeau stijl zie je ook terug in ringen en 
kralen. Nieuw is een slip met een extra 
brede band die je als een soort rokje over 
de slip kunt dragen. Maar ook kleinere 
slips, die gestrikt worden aan de zijkant, 
zijn bij ons verkrijgbaar. Broekjes met 
shawlriempjes zijn deze zomer helemaal 
in. De mix & match collectie is dit 
seizoen nog groter zodat stijlen onderling 
te combineren zijn.’

Beach Pearl
Cyell Beach Pearl is het luxe label van 

Cyell. De stijlvolle collectie bestaat uit 
bijzondere stoffen met een luxe uitstraling. 
De prints zijn geïnspireerd op elementen 
uit de natuur zoals bloemen, planten, 
dieren en hout. Daarbij zijn uitgesproken 
en harmonieuze kleuren gebruikt. De 
kleuren oker en oranje doen denken 
aan een ondergaande zon. Blauwen en 
groenen nemen je mee naar de pacific. 
Daarnaast zie je ook veel elegant zwart 

in deze collectie. Een nieuwe trend is een 
verwisselbare bikinitop en slip waarmee 
je twee verschillende looks kunt creëren.

Bij de Cyell-badmodecollectie voor 
meisjes is keuze uit vijf vrolijke, kleurige 
en speelse lijnen. De collectie bestaat 
uit bikini’s, een tankini, een badpakje 
en een rokje met verrassende details en 
een goede pasvorm. Bijpassend is er 
een poncho verkrijgbaar in badstof. De 
dessins komen overeen met de dessins 
uit de hoofdcollectie. Moeder en dochter 
kunnen samen flaneren over het strand!

Cyell is o.a. verkrijgbaar bij de 
Bijenkorf, een aantal Livera-filialen 
en lingeriespeciaalzaken. Via de eigen 
online shop (www.cyellshop.nl) is 
de luxe Cyell Beach Pearl collectie, 
Sleepwear & Homewear, Cyell Girls en 
Special Care te koop. Cyell is een mooi 
gezond bedrijf met een nuchtere Friese 
bedrijfscultuur dat met veel ambitie heel 
Europa weet te bereiken. 

Ella: ‘We hebben onlangs in Duitsland 
een award gewonnen voor het beste 
badmodemerk, ‘die Sterne der Waesche’, 
een hele prestigieuze prijs waar we erg 
trots op zijn. Wij zijn een succesvol 
vrouwenteam en onze filosofie is: volg 
je hart, zie schoonheid in eenvoud en in 
mensen!’

Hedwig Terpstra

Cyell badmode: een avontuurlijke zomer vol kleur!

(advertentie)
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Huis – kop-hals-rompboerderij
Bouwjaar – 1860
Plaats – Nieuweschoot
Bewoners – Alice en Marc 
Kappetein en Max (11), Annelou (9) 
en Kiet (1)

Kunstliefhebbers weten de weg naar 
Nieuweschoot te vinden waar op een 
terrein van vijf hectare Landgoed ZoFier 
is gevestigd. De magnifieke boerderij 
herbergt een prachtige galerie en 
beeldentuin en is tevens het woonhuis van 
de familie Kappetein. Een meisjesdroom 
van Alice, geboren en getogen in 
Heerenveen-Zuid.

Na een carrière bij multinationals Sara 
Lee en Bols Wessanen lonkte het 
ondernemerschap. Liefde voor de kunst 
kreeg Alice mee van haar moeder die haar 
al vroeg kennis liet maken met diverse 
soorten kunst en met wie ze vele musea 
bezocht.

‘Ik zocht een nieuwe uitdaging en wilde met 
twee jonge kinderen bovendien terug naar 
mijn roots. Als ondernemer moet je iets 

doen waar je hart naar uitgaat. Mijn grote 
passie was en is kunst. Vroeger droomde 
ik al van een eigen galerie. In 2005 viel ons 
oog op deze boerderij, op dat moment 
niet meer een actief boerenbedrijf, maar 
nog wel in de staat van een boerderij 
met stallen. Veel mooie details zijn 
bewaard gebleven. Zoals bedsteekasten, 
paneeldeuren en een molkenkelder 
met een boogplafond waar nu onze 
glasexposities tentoon worden gesteld.’ 
In de deel is de veertien meter hoge 
schoorsteen te zien met de rookdeuren 
en ook het zogenaamde knechtenhok is 
bewaard gebleven alsmede gietijzeren 
details, zoals de koe boven de voordeur.

De boerderij voldeed aan één van de drie 
voorwaarden voor een galerie: een goede 
locatie. 

‘Mensen uit de kunstwereld gaven drie 
belangrijke tips voor een succesvolle 
galerie, een mooie locatie, goede namen 
van kunstenaars en veel investeren in 
promotie. De boerderij moest geheel 
verbouwd worden. De verbouwing heb 
ik zelf gecoördineerd en in 2006 is de 
galerie geopend. Tijdens de verbouwing 
hebben we veel aandacht besteed aan 
het terughalen en benadrukken van oude 
details door het creëren van een contract 
tussen oud en nieuw zoals de strakke 
betonvloer en eigentijdse verlichting in de 
galerie met de oude houten binten.’ 

Landgoed ZoFier is een Rijksmonument 
en de enige nog bestaande kop-hals-
rompboerderij in de gemeente Heerenveen. 
De titel landgoed mag officieel gevoerd 
worden. Een landschaparchitect boog zich 
over het buitenterrein waar dertig procent 
begroeid is met ondermeer een bos en een 
boomgaard. Daarbij was het uitgangspunt 
het herstellen van de structuur van 1900. 

‘Het mooiste aan deze plek is hoe de 

boerderij trots in het landschap staat, daar 
geniet ik iedere dag van. De naam ZoFier 
is daarop gebaseerd,’ aldus Alice. Wonen 
en werken op dezelfde plek bevalt Alice 
uitstekend. 

‘Vooral met jonge kinderen is dit een ideale 
situatie. Ik ben wel veel aan het werk, 
maar toch in de buurt. En het is natuurlijk 
fantastisch dat onze kinderen in deze 
mooie omgeving opgroeien.’

De favoriete plek? ‘Dat is de eettafel waar 
we uitkijken op de uitgestrekte tuin en 
landerijen.’

In de galerie is vooral hedendaagse 
figuratieve kunst te bewonderen, de 
persoonlijk voorkeur van Alice: ‘Daarin 
kun je zien wat er wordt verbeeld.’ Een 
favoriet kunstwerk van Alice is een 
jeugdherinnering aan Bergen aan Zee. 
‘Daar kwamen wij vroeger regelmatig 
met vakantie. Aan de zee staat een 
beeld van dolfijnen. Als klein meisje 
vond ik dat fascinerend, een beeld met 
hele mooie vormen. Daar is ongetwijfeld 
de kiem gelegd voor de uitgebreide 
beeldenexposities die we hier laten zien.’

De galerie is volgens Alice zeer 
toegankelijk. ‘Mensen kunnen hier honderd 
keer binnenstappen zonder iets te hoeven 
kopen. De beleving is het belangrijkste. 
En mochten ze dan ooit iets willen kopen 
of een cadeau willen geven, dan hoop ik 
natuurlijk dat ze hier terugkomen.’ 

Momenteel wordt door diverse kunstenaars 
gewerkt aan een kunstwerk over het 
nieuwe Koningspaar. De inzendingen 
worden in ZoFier tentoongesteld en het 
werk met de meeste stemmen krijgt een 
plek in het Provinciehuis.

Liesbeth van Keimpema

een landgoed als kunstwerk
Wonen en Leven

Woning Passiefhuis
Bouwjaar 2015
Adres Tolhuisweg 21, Heerenveen
Bewoners Tinus Wijma (69) en Louwina van Noord (56)

Frisaxstraat 12, (industr.ter. Schipsloot) Wolvega, 
tel: 0561 616161   www.homecenter.nl

“Wij weten als geen ander
dat de kast van uw dromen
moet passen in uw
persoonlijke situatie”

Kom nu naar de Interstar kasten studio 
bij Home Center!

Actief wonen in een 
Passiefhuis 
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