
De twee imposante appartementengebouwen aan de Slûpfeart bij 

de entree van Sneek doemen al van verre op in het landschap. Geen 

statige grachtenpanden, maar stevige architectuur met een robuust 

pakhuis-uiterlijk. Het Pakhuis in Sneek is een ware eyecatcher, waar 

stijlvol, comfortabel en betaalbaar wonen op één plek samenkomen. 

HET PAKHUIS SNEEK 

STARTERSAPPARTEMENTEN 
MET EEN STEVIGE  
PAKHUISARCHITECTUUR
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Langs de Slûpfeart in Sneek staat Het Pakhuis: 

een tweetal appartementengebouwen met 54 star-

tersappartementen. Bewust koos projectontwik-

kelaar Slokker Vastgoed voor deze doelgroep, om 

starters in en rondom Sneek een kans te geven op 

de huizenmarkt. ‘Op deze prominente plek waren 

jaren geleden al plannen bedacht voor grondge-

bonden woningen met een grachtenpandkarakter’, 

vertelt Gert Jan Samsom. Als architect bij BDG 

architecten stond hij aan de wieg van Het Pakhuis. 

‘De veranderende vraag vanuit de markt heeft 

ertoe geleid dat er betaalbare appartementen voor 

jongeren en ouderen zijn ontwikkeld. De vertaling 

vanuit het beeldkwaliteitsplan met grachtenpan-

den is gemaakt door een stevige pakhuisarchitec-

tuur.’

‘We hebben de lat 
hoog gelegd’

- Gert Jan Samsom
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Post Woon- & Projectadvies
In samenwerking met Bouwbedrijf Lont heeft 

Post Woon- & Projectadvies keuzepakketten sa-

men mogen stellen voor de toekomstige bewoners. 

Hiermee hebben we hen de mogelijkheid geboden 

direct na oplevering van het appartement en 

overhandiging van de sleutel te kunnen verhuizen.

Er zijn diverse stijl- en prijscombinaties samen-

gesteld op moodboards om keuzes te kunnen 

maken voor vloer- en raamproducten. De kopers 

van de appartementen konden zich op deze ma-

nier een goed beeld vormen. We hebben door deze 

werkwijze vele appartementen naar grote tevre-

denheid mogen inrichten.

Deze manier van werken biedt toekomstige kopers 

een compleet ingericht huis en een goed overzicht 

in de totale kosten. We hopen dit in de toekomst 

vaker te kunnen toepassen!

Recyclebaar dak
Deze stoere pakhuisarchitectuur valt meteen op in het 

ontwerp van beide appartementengebouwen. De panden 

lijken zij aan zij langs het water te staan. ‘Door te wisselen 

in hoogte van de daken binnen het blok creëer je een soort 

individualiteit voor ieder pakhuis dat bij 3 of 4 bouwlagen 

respectievelijk zes of acht appartementen telt’, legt Samsom 

uit. ‘De rood-oranje gemêleerde steen is krachtig. Doordat 

de stenen stootvoegloos zijn verwerkt, krijgt het een nog 

stevigere uitstraling. Het metselwerk is echt de jas die we 

het gebouw hebben aangetrokken. We hebben tot slot be-

wust gekozen voor een lichte punt in het dak, zodat het 

silhouet nog net iets sprekender en krachtiger is.’

De keuze voor een dak met een flauwe helling zorgde bij 

aannemer Lont wel voor de nodige hoofdbrekens. Een 

uitdaging die ze graag aangingen. ‘We moesten een kap-

constructie bedenken die deze helling kon dragen’, vertelt 

John Rinkes van Lont. ‘Door de flauwe helling kan het dak 

gaan doorhangen en op het dak liggen meerdere zonnepa-

nelen, waardoor de constructie voldoende draagkracht 

moet hebben. Qua dakafwerking was het eerste idee om 

een bitumen dak te gebruiken, maar uiteindelijk hebben 

we gekozen voor een PVC roevendak, dat nagenoeg onder-

houdsvrij is en een stuk fraaier. Bovendien is het dak vol-

ledig recyclebaar, wat perfect past in het duurzame plaatje.’
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Complimenten van 
omwonenden
De grootste uitdaging zat echter niet in het dak 

van de woning, maar juist helemaal onderin, bij 

de fundatie. ‘In het verleden hebben hier acht 

bouwblokken gestaan’, weet Rinkes. ‘Voordat we 

begonnen met bouwen, was het ons niet bekend 

of deze voormalige fundatie in z’n geheel was ver-

wijderd. Dit bleek niet het geval. En vanuit de wijk 

hadden we signalen gekregen dat er tijdens een 

eerder bouwproject in de wijk schade was ontstaan 

aan de woningen tijdens het heien. In goed overleg 

hebben we besloten om alle heipalen voor te boren, 

om mogelijke overlast voor de buren te voorkomen. 

Deze keuze heeft ons heel wat complimenten op-

geleverd van omwonenden.’

Kopersopties
Ondanks het feit dat de appartementen bedoeld 

zijn voor starters en dus betaalbaar moesten blij-

ven, hebben de projectontwikkelaar en Lont niet 

beknibbeld op de optiemogelijkheden. ‘Bijzonder 

in dit project is dat kopers konden kiezen uit een 

aantal opties’, vertelt installateur Ron Sikma van 

Sikma Installatie BV. ‘Van het verplaatsen van de 

stopcontacten of het creëren van extra lichtpunten, 

tot het verwijderen van een muur of de keuze voor 

een Frans balkon; dat soort kopersopties zie je 

eigenlijk alleen bij grotere appartementen. Slokker 

Vastgoed en Lont hebben hier echt het onderste 

uit de kan gehaald.’

‘Gekozen voor 
een aantal 

afbouwpakketten’

- Ron Sikma
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‘Het gevoel en 
de beleving 

zijn groots’

- John Rinkes

HE T  PAK HUIS,  SNEEK
Ontwikkelaar : Slokker Vastgoed

B O U W T E A M L E D E N
Architect : BDG Architecten

Constructeur : Alferink van Schieveen

Aannemer : Lont

Installateur E&W : Sikma Installatie 

O N D E R A A N N E M E R S  E N  L E V E R A N C I E R S
Cementdekvloeren, 
stucwerk en 
spackspuitwerk

: Afbouw Perdok

Afvalinzameling : Visser Afvalinzameling Transport  
en Recycling

Leveren gevelstenen : Euregio Steencentrale Hengelo 

Uitbloeiingsarme 
doorstrijkmortel

: Remix

Vloerafwerkingen 
en raamdecoraties

: Post Woon- & Projectadvies
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Afbouwpakketten
Om als aannemer en installateur exact te weten hoe ieder appartement eruit 

moest komen te zien, werden op voorhand alle koperswensen en extra mo-

gelijkheden door de kopersbegeleiding van bouwbedrijf Lont met de toekom-

stige bewoners besproken. ‘Er komt plotseling veel op mensen af ’, weet Sikma. 

‘Om het hen gemakkelijk te maken, is er onder andere gekozen voor een 

aantal afbouwpakketten, bestaande uit sanitair, raamdecoraties, wand- en 

vloerafwerkingen en keukens. Normaal gesproken heb je bij een koopwoning 

enkel de mogelijkheid om je eigen sanitair en/of tegelwerk te kiezen.’ Slokker 

en Lont wilden de kopers echter iets extra’s bieden in de vorm van complete 

pakketten. Zij zochten daarvoor contact met ondernemers uit de regio. Be-

woners die voor een volledig gestoffeerde woning kozen, hoefden alleen hun 

eigen spullen mee te nemen en konden zo de woning betrekken.

Louter positief
In oktober 2020 werden beide appartementengebouwen opgeleverd. De re-

acties zijn louter positief. ‘Qua vierkante meters zijn de appartementen niet 

heel groot, maar het gevoel en de beleving zijn wel groots’, vertelt Rinkes. ‘Al 

vanaf de portiekentree heb je het gevoel dat je een woning binnenstapt, 

omdat we ook het trappenhuis helemaal hebben aangekleed. Van plafondei-

landen tot de sfeervolle houten trappen en de keurig afgewerkte vloer; alles 

past naadloos bij elkaar.’

Karakteristiek silhouet
Ook architect Samsom ontving complimenten voor met name de uitstraling 

van beide pakhuispanden. ‘Wat mensen het meest opvalt is het karakteris-

tieke silhouet langs de waterkant. Ook de balkons en de moderne architectuur 

met veel glas, variatie in gevelhoogte en markante details vallen op. We 

hebben de lat hoog gelegd en dat betaalt zich dubbel en dwars terug.’
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