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Optoppingen
Projecten waarbij een of meer bouwlagen zijn
toegevoegd aan een bestaand woongebouw
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De Toekomst Vlaardingen Holy

Dit project betreft de Elementumflats in Vlaardingen Holy Zuid-Oost. De opgave was om een
deel van deze flats, uit begin jaren ’60, te renoveren en een deel te bestemmen voor
sloop/nieuwbouw. Het totale gebied omvat 2 stempels met elk 6 flats. Het noordelijke gebied
(Toekomst Noord), ligt tegenover het winkelcentrum Holierhoek, het zuidelijk gebeid
(Toekomst Zuid), grenst aan de Zwanensingel en ligt het dichts bij de snelweg A20. Beide
stempels herbergden in totaal 576 woningen.
A3 Architecten heeft in de verkenningsfase workshops gehouden met Waterweg Wonen en
de bewonersorganisatie ‘De Toekomst’. Tijdens de workshops werd op 3 schaalniveaus
gestudeerd. Aan de hand van maquettes op wijk-, bouwblok- en woningniveau, werden
ideeën uitgewerkt. Het uiteindelijke plan resulteerde door de fijnstof problematiek in een
cascorenovatieproject voor de zes zuidelijke flats, totaal 288 woningen, en een keuze voor
sloop/nieuwbouw voor de zes noordelijke flats, ook 288 woningen.
Van de 6 blokken zijn de 4 langste blokken omgebouwd van 4-kamerwoningen tot ruime 3kamerwoningen. Van de 2 kortere blokken zijn de casco’s horizontaal of verticaal
samengevoegd om grote gezinnen te kunnen huisvesten. Deze blokken zijn tevens voorzien
van een extra woonlaag (optoppen). De woningen van de lange blokken zijn verhuurd, de
woningen in de korte blokken zijn deels verhuurd en deels verkocht.
De begane grond van de korte blokken is uitgeplint over 2 woonlagen. Hierdoor ontstond de
mogelijkheid om grote grondgebonden eengezinswoningen met tuinen te kunnen maken op
plekken waar vroeger bergingen waren gesitueerd. Door deze ingreep hebben de gesloten
plinten een woonfunctie gekregen en is de veiligheid toegenomen in het gebied. Op de
uitgeplinte woningen zijn dakterrassen voor de woningen op de 2e verdieping aangebracht.
De 4 lange blokken kregen 2 nieuwe liften per bouwblok, de korte blokken 1
lift/hoofdtrappenhuis op de kop van het blok en een noodtrappenhuis op de andere kop. De
nieuwe transaprante trappenhuizen met liften en hun eigenzinnige architectuur vormen
lantaarns langs de doorgaande weg, de Zwanensingel. Door deze trappenhuizen wordt licht
en uitzicht aan de gesloten kopgels toegevoegd, hetgeen de veiligheid ten goede komt.
In alle blokken zijn de woningen compleet gestript. Alle indelingen, installaties en gevels zijn
verwijderd. Met de nieuwe gevels hebben de blokken een frisse architectuur gekregen.
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Galerijen werden opgeplust (opgehoogd) en de woningen zijn uitgevoerd met grotere
balkons, waarvan het diepste gedeelte voor de hoofdslaapkamers en een deur vanuit de
woonkamer. De schil is volledig geïsoleerd: dak, gevels, kopgevels en vloeren zijn duurzaam
ingepakt, en alle installaties zijn nieuw en duurzaam aangebracht.
Door de toevoeging van extra woningen in de plinten van de korte blokken en de extra
dakwoningen op de korte blokken is het totaal van de opgeleverde woningen 292. Het eerste
deel, het cascorenovatieproject, dat wij verder met het planteam hebben uitgewerkt is in
2011 afgerond met de inrichting van de woonomgeving en de binnengebieden.
Door de woningen casco te renoveren en niet over te gaan tot sloop en nieuwbouw draagt
de ingreep fors bij aan duurzaamheid. In de uitwerking van de plannen is rekening
gehouden met duurzame materialen en keuzes. Ook de extra woningen in de plinten en op
de daken van de korte blokken dragen bij aan duurzaamheid. Alle asbest is uit de woningen
verwijderd. Ook de binnengebieden zijn opgeschoond en heringericht.
De woningen zijn goed geïsoleerd zodat een labelverbetering kon plaatsvinden. Installaties
zijn duurzaam vernieuwd en het verkeerslawaai op de gevels van de woningen is sterk
gereduceerd door het aanbrengen van geluidsremmende ventilatieroosters. Onderling zijn de
woningen geïsoleerd om het contact- en luchtgeluid te verminderen. Door middel van
geïsoleerde voorzetwanden, geïsoleerde plafonds en zwevende dekvloeren is dit probleem
sterk verbeterd.
Innovatie
De schrale en harde architectuur van de betonnen gevels is vervangen door warme
materialen en kleuren. Delen van de begane grond en eerste verdieping zijn uitgeplint en
ingevuld met functies zodat op de 2e verdieping dakterrassen gemaakt konden worden. De
ruime balkons zijn voor de bestaande woningen aan het bestaande casco opgehangen zodat
er geen noodzaak was om (onderheide) constructie tot aan het maaiveld te construeren.
Doordat de bestaande flats zijn gestript en door de overmaat die in de bestaande constructie
aanwezig was, werd het mogelijk om met een lichte constructie extra woningen op het dak
aan te brengen.
Jaar: 2012
Opdrachtgever:
Waterweg Wonen
Architect:
A3 Architecten
Bouwbedrijf:
Vorm Bouw

Meer informatie:
http://www.nrpguldenfeniks.nl/hall-of-fame/jaargangen/2012/renovatie/de-toekomst-1/
Tekeningen oude situatie
Tekeningen nieuwe situatie
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Dudokhaken Amsterdam

In Geuzenveld-Zuid staan twaalf flatgebouwen uit de tijd van de wederopbouw, ontworpen
door architect W.M. Dudok. De flats zijn in zes haken geschakeerd rondom binnentuinen.
Iedere haak bestaat uit een blok portiekwoningen en een blok galerijwoningen. Het ontwerp
telt 4 woonlagen op een onderbouw met bergingen voor de portiekwoningen en bovenop het
gehele complex droogzolders. In totaal 312 woningen. Er waren geen funderingsgebreken,
maar energetisch was het complex gedateerd. Er waren koudebruggen; ventilatie van natte
ruimtes was onvoldoende. Droogzolders werden niet meer gebruikt. Er was weinig
differentiatie in woninggrootte en qua doelgroep. Het bestond voor bijna 100% uit
vierkamerwoningen van 65m² GBO. De woningen op de verdiepingen waren alleen per trap
bereikbaar. De sociaaleconomische positie van de bewoners bleef achter bij het gemiddelde
in Amsterdam.
Doelstelling van ingreep – Differentiatie van het woningaanbod door realisering verschillende
woningtypes en deel in koop en deel in huur, deels via lift bereikbaar. – Verbetering van de
kwaliteit en uitrusting van de woningen – Het versterken van de functie van de groene
binnenhoven en pleintjes, zowel door herinrichting van de tuinen als het toevoegen van
kunstwerken. Behoud van de monumentale bomen in de hoven en op de pleintjes. – Behoud
en waar mogelijk versterking van de architectonische waarde van het gebouw en de
stedenbouwkundige setting door een hoogniveau transformatie van het gebouw.
Renovatie van het gehele complex levert op: – Gedifferentieerd woningprogramma en meer
woningen door ombouw van de droogzolders tot woningen. – Realisatie van 183
koopwoningen: 156 voor starters en 27 nieuwe koopwoningen op de droogzolders; – 164
sociale huurwoningen:71 ouderenwoningen, 12 rolstoelwoningen, 8 woningen voor grote
gezinnen en 73 driekamerwoningen. – Nultreden-ontsluiting van galerijwoningen,
dakwoningen en deel portiekwoningen door plaatsing van liften in oksels van de haken;
hierdoor werd complex geschikt voor bewoning door ouderen en rolstoelgebruikers. –
Grotere buitenruimtes door balkons aan de tuinzijde uit te breiden en samen te voegen. –
Herinrichting van de binnenhoven door een landschapsarchitect aan de hand van
referentiebeelden uit het ontwerp van Dudok. – Plaatsing van kunstwerken in de vorm van
roestvrijstalen hekken, ontworpen door André Pielage als afscheiding van de publieke ruimte
en de binnentuinen. – Behoud van de oorspronkelijke architectuur en stedenbouwkundige
setting van Dudok vanwege zijn cultuurhistorische waarde. Behoud van oorspronkelijke
stedenbouwkundige kwaliteiten als licht, lucht en ruimte. Terugbrengen van oorspronkelijkmateriaalgebruik en kleurstellingen – Voor ingreep was uitplaatsing van alle huishoudens
noodzakelijk. – Door de financiële crisis is er voor gekozen fase 3 later uit te voeren.
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Architectonische uitgangspunten van Dudok zijn in hoge mate gehandhaafd: lichte woningen
met uitzicht op groen; aanpassingen zijn te vinden in ruimere balkons aan de tuinzijde en
ander gebruik van de droogzolders mede dooraanpassing van de toplaag van het gebouw.
De detaillering van het dak is zorgvuldig uitgewerkt, zodat het past bij het bestaande
ontwerp. De oude kroonlijst van het gebouw, bestaande uit een reeks kleine raampjes, is
gehandhaafd. De nieuwe daklaag blijft volledig binnen de oude gevellijn en heeft dezelfde
dakhelling als in het oorspronkelijke ontwerp. In de oksels van het gebouw zijn glazen liften
aangebracht gecombineerd met het bestaande trappenhuis; de liftschachten sluiten dank zij
hun transparante karakter aan bij het oorspronkelijke karakter van het gebouw. Zij leveren
op daketage een uitzichtpunt door complex en naar de buurt. De oorspronkelijke
kleurstelling is weer toegepast.

Innovatie
De toplaag is in zo licht mogelijke materialen uitgevoerd om het gewicht gelijkmatig over
casco en fundering te verdelen zonder aantasting van de architectuur van het gebouw:
staalskeletopbouw met houtskeletgevels zijn toegepast. Om zonnewarmte op te vangen zijn
gasbetonplaten in de dakconstructie toegepast met een sterk warmteaccumulerend
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vermogen. Door flinke overstekken van de dakrand wordt voorkomen dat zomerzon de
woningen met volle kracht binnendringt. Ook zijn extra spuimogelijkheden gecreëerd.
Bestaande balkons leverden koudebruggen op. Door toepassing van een staalconstructie
samen met ingelegde isolerende vloeren ontstonden grotere balkons, die over de bestaande
balkonplaten geschoven werden. Bijkomende effecten: de balkonvloer kwam op gelijke
hoogte kwam te liggen als de woonkamervloer. Hierdoor voldeden de woningen aan de eisen
voor ouderen- en rolstoelwoningen. De ventilatie is verbeterd door het aanbrengen van
nieuwe ventilatiekanalen met mechanische afzuigunits. Gekozen is voor aansluiting op het
Warmtenetsysteem, dat restwarmte betrekt van de huisvuilverbranding in het westelijke
Havengebied.
Jaar: 2011
Opdrachtgever:
Woningcorporatie Stadgenoot
Architect:
Van Schagen Architekten
Bouwbedrijf:
Bouwbedrijf Van Ieperen Groep

Meer informatie:
http://www.nrpguldenfeniks.nl/hall-of-fame/jaargangen/2011/renovatie/dudokhaken-1/
http://bouwwereld.nl/project/extra-woonlaag-onder-opgetild-dak/
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Meer projecten waarbij een of meer bouwlagen zijn toegevoegd aan een bestaand
woongebouw:
http://bouwwereld.nl/project/koopwoningen-als-lijst-rondom-flat/
http://bouwwereld.nl/project/staalframebouw-voor-snelle-optoplagen/
http://bouwwereld.nl/project/hergebruik-van-50-jaar-oude-flats/
http://bouwwereld.nl/project/optoppen-op-40-m-boven-maaiveld/

http://bouwwereld.nl/project/wederopbouwflat-krijgt-nieuwe-vorm/
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Balkons
Voorbeelden van woongebouwen waar balkons zijn
toegevoegd aan bestaande gebouwen
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Stieltjesstraat Laakkwartier Den Haag

In verband met de door Woningbouwcorporatie Staedion gemaakte strategische keuzes in
het verleden is het onderhoud aan het complex aan de Stieltjesstraat minimaal geweest.
Hierdoor was een aanzienlijke onderhoudsachterstand ontstaan. In 2007 is een aantal
onderhoudsingrepen onderzocht. Op basis van strategische keuzes, de onderhoudstoestand,
milieubeleid en beschikbare financiële middelen is gekozen voor een scenario waarbij de
doelstelling was om de woningen op te waarderen zodat deze nog minimaal 25 jaar
meekunnen en meer zouden voldoen aan de hedendaagse eisen. Het projectgebonden
programma van eisen volgend uit de wensen en onderhoud programma’s van Staedion:
Gevels/daken: – Reinigen, herstellen en na-isoleren gevels – Dakbedekking vervangen i.c.m
na-isolatie dakpakket – Vervangen van alle gevelkozijnen (HR++ glas) i.c.m. asbestsanering
– Vervangen van bestaande balkonhekwerken
Installaties: – Aanbrengen van een collectief warmtapwater systeem i.c.m. verwijderen van
de keukengeisers – Aanbrengen van een mechanisch ventilatiesysteem met
warmteterugwinning – Aanbrengen van een gemeenschappelijke satelliet ontvangst
Overig: – Aanbrengen van zonwering in de vorm van screens – Creëren van een extra
buitenruimte in de vorm van nieuwe balkons aan de parkzijde van het gebouw – De
duurzaamheidsmaatregelen hebben de woningen van een D- of E-label naar een B-label
gebracht.
De kozijnen zijn vervangen door hardhouten kozijnen met FSC-keurmerk en de
asbesthoudende materialen rondom de kozijnen zijn gesaneerd. De nieuwe kozijnen zijn
voorzien van HR++ glas. Ook zijn de gevels en daken opnieuw geïsoleerd,
openverbrandingstoestellen (geisers) zijn verwijderd en het nieuwe mechanische
ventilatiesysteem is voorzien van warmteterugwinning ten behoeve van de nieuwe
collectieve warmtapwatervoorziening middels een warmtepomp. Er is Led-verlichting ter
plaatse van de entrees van de portieken.
Door een gemeenschappelijke satelliet ontvangst (GSO) installatie op het dak zijn individuele
schotels aan de gevel overbodig geworden. De nieuwe balkons hebben het woongenot
vergroot. De energiebesparende maatregelen bevorderen het wooncomfort en zorgen voor
een lagere energierekening.
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Innovatie
Wildgroei van satellietschotels in het gevelbeeld behoren tot de verleden tijd door het
toepassen van een gemeenschappelijke satelliet ontvangst (GSO). Het collectieve systeem
t.b.v. warmtapwater evenals de mechanische ventilatie betreft maatwerk voor dit project. Op
het dak is een nieuwe installatieruimte gecreëerd in de vorm van een zeecontainer, die is
afgewerkt met een gevelplaat. De verschillende portieken zijn zowel overdag als ‘s nachts
beter van elkaar te onderscheiden door de integratie van led-verlichting in de luifel.
Jaar: 2011
Opdrachtgever:
Woningcorporatie Staedion
Architect:
Architektenburo Otto Das
Bouwbedrijf:
Heembouw

Meer informatie:
http://www.nrpguldenfeniks.nl/hall-of-fame/jaargangen/2011/renovatie/woningenstieltjesstraat-1/
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Appartementencomplex Loefzij Hilversum

In nauw overleg met de bewoners is vastgesteld op welke punten het wooncomplex nog aan
de huidige wooneisen voldeed en waar het verbeterd kon worden. Het
appartementencomplex dateert uit 1973, bestaat uit 30 beneden/bovenwoningen en 70
appartementen met galerijontsluiting rond een groen binnengebied en wordt bewoond door
senioren. Het complex is na 40 jaar nog in goede technische staat maar kan op verschillende
onderdelen verbeterd worden, zodat het de komende decennia weer aan de moderne
woonwensen beantwoordt. De woningplattegronden van de appartementen bleken voor het
grootste deel nog goed te voldoen. Enkel glas is vervangen door isolatieglas, het hang- en
sluitwerk is vervangen door extra licht bedienbaar materiaal, het buitenmetselwerk is
schoongespoten, ramen en deuren vervangen en al het houtwerk is opnieuw geschilderd.
Tijdens deze werkzaamheden konden de bewoners in hun woning blijven wonen. De
grootste ingrepen vonden plaats in de gemeenschappelijke ruimten van het
appartementengebouw. De dichte metselwerk buitengevels van het hoofdtrappenhuis zijn
volledig vervangen door glazen puien en de gesloten metselwerk vluchttrappenhuizen zijn
vervangen door transparante trappartijen. Het interieur van het trappenhuis is voorzien van
witgestuukte wanden en plafonds, naturel houten deuren en van een leistenen tegelvloer.
De toegankelijkheid van de woningen is verbeterd door het ophogen van de galerijen en het
per woning toevoegen van een balkon aan de op de zon gelegen galerijen, dat door deze
feitelijke galerijverbreding nu ook als passeerplaats kan functioneren. Door de bestaande
galerijen uit te breiden met balkons, zijn de toegangen royaler geworden en kunnen de
bewoners in de middagzon zitten. Waar de balkons niet overkragen zijn de galerijen voorzien
van een verdiepingshoge glazen gevel die zorgt voor beschutting tegen wind en regen.Voor
en tijdens de bouw hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden met bewoners,
verhuurder, architect en aannemer. Tijdens deze bijeenkomsten konden de bewoners ook
regelmatig hun keuzes en wensen kenbaar maken, zoals over het kleurenpallet en de
materialisering van nieuwe buitenhekwerken, waarbij de architect telkens met concrete
voorstellen en visualisaties kwam en ervoor zorgde dat alle losse onderdelen, oud en nieuw,
uiteindelijk harmonieus bij elkaar aan zouden sluiten.Al meteen bij het gereedkomen van de
eerste nieuwe balkons in de lente van 2010 zijn ze door de bewoners in gebruik genomen.
Ook zijn de bewoners erg enthousiast over het lichte en frisse opengewerkte trappenhuis,
van waaruit je nu tijdens het wachten op de lift uitzicht hebt over de straat en de binnentuin.
De keuze voor renovatie kwam niet zozeer voort uit het feit dat het om bijzondere
architectuur gaat, maar meer uit de wens om het wooncomfort en de
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levensloopbestendigheid van het complex te verbeteren. Door het toevoegen van één balkon
per woning aan het zonnige binnengebied, de galerijzijde van het complex, neemt de
woonkwaliteit toe, evenals de sociale interactie. De nieuwe balkons resulteren in meer ruimte
op de galerijen, zodat de bewoners elkaar goed kunnen passeren en brancards beter
vervoerd kunnen worden. De balkonvloer loopt naadloos over in de opgehoogde galerijvloer,
en in combinatie met het verlagen van de drempels van de woningen biedt dit een optimale
toegankelijkheid. De nieuw toegevoegde materialen verduurzamen mooi en hebben weinig
onderhoud nodig. In de woningen is het hang- en sluitwerk licht bedienbaar gemaakt en
waar nodig voorzien van elektrische afstandbediening. Het energieverbruik in de woningen is
verlaagd door het vervangen van enkel glas in isolatieglas en door het vervangen van de
collectieve verwarmingsketels.
Jaar: 2011
Opdrachtgever:
De Alliantie Gooi en Vechtstreek Hilversum
Architect:
ir. Bart Duvekot Architecten bna
Bouwbedrijf:
Coen Hagedoorn Bouwgroep

Meer informatie:
http://www.nrpguldenfeniks.nl/hall-offame/jaargangen/2011/renovatie/appartementencomplex-loefzij-1/
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Gladiolen- en Narcissenlaan Oegstgeest

De reden voor de renovatie was tweeledig. Enerzijds stond de technische en functionele
kwaliteit van de gebouwen en de woonomgeving onder druk. Signalen van verval werden
zichtbaar, een hoge mutatiegraad en oplopende onderhoudskosten. Anderzijds was er
binnen het verzorgingsgebied van Buitenlust behoefte om het woningaanbod te
differentiëren. Vooral de doelgroep 55+ en senioren was onderbelicht, zo bleek uit de
“Woonvisie Leidse Regio 2001” en het onderzoek “seniorenhuisvesting Leidse Regio 2000”.
Het doel van de renovatie werd dan ook het revitaliseren van de woonomgeving en de
gebouwen en het transformeren van de woningen naar levensloopbestendige sociale
huurwoningen. Daarnaast was het doel levensloopbestendige woningen toe te voegen in de
dure huursector. Centrale thema’s waren het creëren van een prettig leefklimaat door het
behoud en verstreken van het groene karakter van de wijk en het upgraden van de
gebouwen en het richten op een nieuwe doelgroep.
De bestaande flatwoningen waren voorzien van kleine loggia’s. In de
renovatie zijn de bestaande loggiavloeren uitgezaagd om een compleet
nieuw prefab balkon te plaatsen met een vlakke oplossing ter plaatse
van de dorpels. De meerwaarde van de woning is hiermee enorm toegenomen door een
groter balkon en een vlakke toegankelijkheid van het balkon. Ontwerptechnisch zijn de
hoofdentrees van de galerijflats altijd belangrijk. In dit plan zijn de hoofdentrees verplaatst
naar de koppen van de gebouwblokken waardoor extra hoogte/uitstraling gegeven kon
worden. In het stedenbouwkundig plan zijn op verschillende manieren (sociale) woningen
toegevoegd. In één bouwblok door het toevoegen van een verdieping (optoppen) en in een
ander bouwblok door op de kopgevel per laag twee appartementen per woonlaag toe te
voegen (aankoppen). De verschillende ingrepen versterken het stedenbouwkundig plan.
Jaar: 2009

Meer informatie:
http://www.nationalerenovatieprijs.nl/archief/nrp2009/Woningbouw/gladiolenennarcissenlaa
n_oegstgeest.html
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Meer voorbeelden van woongebouwen waar balkons zijn toegevoegd aan het bestaande
gebouw:
http://bouwwereld.nl/project/galerijafscherming-en-nieuwe-balkons-inevenwicht/
http://bouwwereld.nl/project/vrijdragende-balkons-voor-bestaande-woningen/
http://bouwwereld.nl/project/balkons-vergroot-met-microbeton-elementen/
http://bouwwereld.nl/project/entree-en-slaapkamer-wisselen-van-plaats/
http://bouwwereld.nl/project/flatwoningen-vergroot-door-uitbouw/
http://bouwwereld.nl/project/rijswijkse-flats-krijgen-kleur/
http://bouwwereld.nl/project/nieuwe-gevel-aan-buitenzijde-van-balkons/
http://bouwwereld.nl/project/nieuwe-balkons-leidend-in-renovatie/
http://bouwwereld.nl/project/lichtgewicht-beton-vergroot-balkons/
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Portiekwoningen
Interessante voorbeelden van renovaties van
portiekwoningen
18

De koningsvrouwen van Landlust Amsterdam

‘De Koningsvrouwen van Landlust’ is een renovatieproject van Woningstichting Eigen Haard.
Het behelst twee in 1937 gebouwde portiekflats die een grote cultuurhistorische waarde
bezitten, zowel in stedenbouwkundig als in architectonisch opzicht. Voor de renovatie
combineert de opdrachtgever een ingewikkelde bouwkundige ingreep met een
spraakmakende energiedoelstelling en nieuwe participatievormen. De eerste fase van het
project, de portiekflat aan de Charlotte de Bourbonstraat (even), is in november 2011
opgeleverd.
Bij De Koningsvrouwen van Landlust is op het gebied van energiemaatregelen en
bewonersparticipatie alles uit de kast getrokken. De bewoners zijn nauw betrokken bij de
renovatie en de energiedoelstellingen. Technische milieu-ingrepen hebben immers meer
effect als ook bewoners zich bewust zijn van hun energieverbruik en de effecten op het
milieu.
Ook de combinatie van milieudoelstellingen en behoud van het cultuurhistorisch erfgoed
maakt het project extra interessant: voor de hand liggende milieu-ingrepen kunnen niet
worden toegepast. Daarom werd voor dit project bijvoorbeeld een speciaal kozijntype
ontwikkeld, kozijn ‘De Koningsvrouwen’.
De Koningsvrouwen is uitgegroeid tot een voorbeeld- en leerproject. De repeteerbaarheid
van de technische ingrepen is belangrijk, omdat de opdrachtgever voor de opgave staat om
nog circa 32.000 portiekwoningen duurzaam te herontwikkelen. Het terugbrengen van de
energiebehoefte is daarbij een belangrijk speerpunt, om minder CO2 uit te stoten en
energielasten te beheersen.
Bewonersacceptatie was leidend in het communicatieproces. Bewoners hebben zich in dit
project ingezet voor terugkeer, betaalbare woonlasten en behoud van lichtinval. Door
gebruik te maken van nieuwe participatievormen hebben zij daadwerkelijk een stem gehad
in de aanpak en de gekozen oplossingen.
Eind 2007 is gestart met de planontwikkeling. De expliciete opdracht aan het projectteam
was: het eigentijds renoveren/restaureren, met behoud van de monumentale betekenis; het
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fors reduceren van de woonlasten, i.c. de energielasten (warmtevraag < 40 KWh/m2/jaar);
het nadrukkelijk betrekken van de bewoners in de aanpak, oplossingen kiezen die hun
woongenot vergroten.
Het oorspronkelijke ontwerp en de bouwwijze waren voor die tijd (1937) revolutionair; de
eerste open bouwblokverkaveling. Architect Versteeg ontwierp het complex volgens de
principes van ‘het nieuwe bouwen’: licht, lucht en ruimte. Dat is terug te zien in de strakke
gevels met grote ramen. Die karakteristieke uitstraling is verloren gegaan bij eerdere
renovaties.
Nu is gekozen voor behoud én herstel van de monumentale waarde(n) van dit strokenbouw
complex. Dat vraagt om andere renovatieoplossingen. De aanwezigheid van een staalskelet,
uniek in vooroorlogse woningbouw, vereiste bijvoorbeeld de toepassing van zogenaamde
doos-in-doos-isolatie.
Kenmerkend voor de gevel zijn het grote glaspercentage en (oorspronkelijk) stalen kozijnen.
Bij de renovatie is gekozen voor speciaal ontworpen, slanke aluminium kozijnprofielen en
inpassing van zonweringen. De kleine woningen van 50 m2 zijn deels samengevoegd en
opnieuw ingedeeld, aangepast aan eisen van (veelal allochtone) bewoners, met een aparte
hal voor de WTW, tevens scheiding tussen rein en onrein gebied.
Duurzaamheid
Energie
Vanwege de compacte bouwvorm, het hoge glaspercentage, de goede schilisolatie, de
gebalanceerde ventilatie en de koelvraag, is gekozen voor warmte/koudeopslag in de bodem
in combinatie met een collectieve warmtepomp voor efficiënte warmteopwekking
aangedreven door een collectief PV-systeem. Maatregelen die de energielast duurzaam met
theoretisch 80% reduceren en het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch terugdringt.
De warmtevraag vermindert met 80% door de doos-in-doos-isolatie (RC=4,0-7,0 m2K/W),
HR++ beglazing met thermische onderbreking (U=1,6 W/m2K) en gebalanceerde ventilatie.
De basislast van de warmtelevering wordt geleverd door een collectieve warmtepomp via
warmte- en koudeopslag in de bodem. Verwarming/koeling via stralingsplafonds aangevuld
met elektrische screens en aluminium lamellen. De energiebalans wordt gestuurd door meer
of minder voorverwarming van warm tapwater. Een PV-systeem (60 KWP) levert de
elektriciteit voor het collectieve systeem en de WTW’s.
Materiaalgebruik
Een 40-jaar duurzame ingreep gebaseerd op prefab/speciale ‘metalstud’-detaillering.
Realisatie met FRC-certificaat. Sloop interieur via gescheiden afvalstromen. Collectieve
‘diefstalproof’ ledverlichting. Uniek ‘Monumentproof’ extreem thermisch ontkoppeld
kozijntype ter vervanging van het oorspronkelijk massief stalen kozijnkader. Sanering
schotels aan de gevels door geïntegreerd GSO-systeem inclusief glasvezelbekabeling.
Water
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De achtergevels/balkons wateren direct af in de natte binnentuin (wadi). Toepassing
radiografisch gestuurde individuele bemetering en de sanering van standleidingen.

Jaar: 2012
Opdrachtgever:
Woningstichting Eigen Haard
Architect:
Archivolt architecten
Bouwbedrijf:
Van der Leij Bouwbedrijven BV

Meer informatie:
http://www.nrpguldenfeniks.nl/hall-of-fame/jaargangen/2012/renovatie/de-koningsvrouwenvan-landlust-1/
Tekeningen oude situatie
Tekeningen nieuwe situatie
Berekeningen energiegebruik en duurzaamheid
http://bouwwereld.nl/project/koningsvrouwen-krijgen-stralingsplafonds/
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http://bouwwereld.nl/nieuws/stralingsplafonds-voor-koningsvrouwen/
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Tuin op het Zuiden Rotterdam

De Tuin op het Zuiden is een langgerekt vernieuwingsgebied van ca. 145 × 1.200 m. in het
zuidelijk deel van de wijk Pendrecht te Rotterdam. De Burghsluissingel deelt het gebied in
twee buurten: de Tiengemetenbuurt (oost) en de Ossenissebuurt (west). De woningen in het
gebied zijn in bezit van woningcorporatie Woonstad Rotterdam en bestaan grotendeels uit
portieketagewoningen zonder lift. Een groot deel van deze woningen wordt gesloopt, een
klein deel wordt gerenoveerd (verticale samenvoeging appartementen tot maisonnettes).
Alle bestaande eengezinswoningen worden eveneens gehandhaafd. Op de vrijkomende
terreinen wordt een programma van eengezinswoningen en etagewoningen met lift
teruggebouwd, met het bijbehorende parkeren. Daarmee ontstaat een naar prijs en
woningtype gedifferentieerd woningbestand met sociale huur en goedkope en middeldure
koop met een goede prijs-kwaliteitverhouding.
In de Tiengemetenbuurt wordt relatief veel van de bestaande bebouwing gehandhaafd en is
de huidige verkavelingsopzet met gemeenschappelijke tuinen richtinggevend. In de
Ossenissebuurt wordt vrijwel alle bebouwing gesloopt en is ruimte voor de ontwikkeling van
een nieuwe verkavelingsopzet voor eengezinswoningen met privé-tuinen en parkeerplaatsen
op eigen terrein.
De stempelstructuur ontworpen door Lotte Stam Beese maakt Pendrecht tot een toonbeeld
van de wederopbouw met een grote cultuurhistorische waarde. Bestaande en nieuwe
elementen en structuren zijn dan ook zorgvuldig op elkaar afgestemd in een gedetailleerd
bebouwingsplan. De oorspronkelijke ‘open’ verkaveling heeft een vrij eenzijdig
woningprogramma met (kleine) appartementen. Ook kenmerkend voor dit type
verkavelingen is de grote hoeveelheid openbare ruimte waardoor de scheidingen tussen
openbaar, collectief en privaat niet altijd helder zijn. Het nieuwe programma zorgt voor een
verbreding van het woningaanbod door de inzet op eengezinswoningen en appartementen
met lift (ouderen). In de nieuwe verkaveling neemt het private domein toe en het openbaar
domein af. Het openbaar gebied kan daardoor een hoogwaardiger inrichting krijgen met
heldere erfscheidingen, waarvan ook het beheer goed is te organiseren. Het gebied zal dus
zowel in samenstelling van huishoudens als de kwaliteit van het openbaar domein
verbeteren.
Er is gezorgd dat er altijd voorkanten aan de autoluwe woonpaden en hoven zijn gesitueerd,
zodat er ‘ogen’ aan het openbaar gebied zijn. Deze oriëntatie zorgt voor een collectief
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karakter van de buitenruimte. In het groene beeld zijn de erfscheidingen van brede hagen
een belangrijk element.
In Pendrecht is de verkaveling opgebouwd uit de herhaling van een enkel
verkavelingsmotief. In deze stempel zijn verschillende bouwvormen samengebracht rond een
gemeenschappelijke tuin, waardoor een gelijkmatige spreiding van verschillende
woningtypen over het woongebied is ontstaan. In de Tiengemetenbuurt is vernieuwd binnen
het bestaande verkavelingspatroon. De verschuiving van de parkeeropgave naar eigen
terrein maakt het mogelijk om een groene, autoluwe woonomgeving te maken. Een aantal
straten wordt omgevormd tot groene hoven, waardoor de gemeenschappelijke tuinen in een
nieuwe vorm terugkomen. De architectuur sluit aan bij de oudere delen van Pendrecht:
“vijftiger jaren in een modern jasje”. Er is met een beperkt aantal architecten gewerkt, zodat
er grotere ensembles ontstaan die kenmerkend zijn voor Pendrecht.
Alle nieuwe woningen in het gebied worden verwarmd met restwarmte uit het Rotterdamse
havengebied, zodat de CO2 uitstoot sterk wordt gereduceerd.
Jaar: 2011
Opdrachtgever:
Woonstad Rotterdam
Architect:
De Nijl Architecten BV

Meer informatie:
http://www.nrpguldenfeniks.nl/hall-of-fame/jaargangen/2011/gebiedstransformatie/tuin-ophet-zuiden-1/
Tekeningen oude situatie
Tekeningen nieuwe situatie

Meer interessante voorbeelden van renovaties van portiekwoningen:
http://bouwwereld.nl/project/galerijen-met-staalplaatbetonvloeren/
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