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Opwaardering en renovatie flatgebouw de Meidoorn
De Bijlmer van Weesp noemde Cobouw dit complex van drie flats die in het centrum van Weesp hoog
boven de laagbouw uitsteken. De overwogen sloop was lastig door het ontbreken van vervangende woningbouw. Onderzoek wees uit dat gevelisolatie mogelijk was door het plaatsen van een serregevel. Dat
leverde extra woonruimte op en voorkwam tijdelijke herhuisvesting van bewoners. Daarmee was sloop van
de baan.
Verdiepinghoge schuifpuien met ranke aluminium stijlen nemen nu de plaats in van betonnen balkonhekken die wegens betonrot verwijderd zijn. Montage gebeurde direct vanaf de vrachtauto om tijd en geld te
sparen. De licht naar voren hellende glasgevel is voorzien van zonwering en ventilatie om de nieuwe serre
in de zomer echt bij het huis te kunnen trekken.
Meer over onze aanpak van woningrenovaties is te vinden in het boek “Nieuwe kansen voor de galerijflat”.

Renovation and Upgrading Residential Block de Meidoorn
Amid bricks and cobble stones of the centre of Weesp, a peaceful small town east of Amsterdam, three
apartment buildings dominate the skyline. Not even forty years old, they were destined for demolition. A
lack of substitute housing made this course of action difficult. Serious research concluded that cladding the
outside with a glass curtain wall would provide insulation and extra floor space. It also meant that complicated temporary housing arrangements could be avoided. That closed the case for demolition.
Slender aluminium railings replaced concrete balcony balustrades that looked solid but weren’t. Assembling
straight from the delivery truck saved time and money. The slightly outward slanting curtain wall contains
sun screens and ventilation to provide really usable additional area in the summertime.
Storage at ground level has been redistributed and concentrated to add floor area to apartments above.
These maisonettes provide extra utilizable dwelling space and contribute to a better living environment.
Learn more about our approach to residential renovations in the book “Nieuwe kansen voor de galerijflat”.

Uitnodigende dubbelhoge entree.
Inviting double-height space for the main entrance.
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De glazen toegangsdeuren met huisnummers zorgen voor meer transparantie en daarmee uitzicht en overzicht.
The glass entrance doors create a clear overview of the walkway.
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Boven: Gerenoveerde gevel met serre balkons. Onder: Oorspronkelijke balkonbalustrade met houten randplank en roze
geschilderde schrootjes als gevelbekleding.
Up: Renovated facade with conservatories. Below: Original facade with open balconies.
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Eerste verdieping.
First floor.
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Glazen schuifdeuren maken van balkons een serre. Het gallerijflatgebouw ziet er zo minder inzichzelf gekeerd uit.
Glass sliding doors create a conservatory out of the balconies.

Verticale doorsnede van de serre gevel.
Cross section of conservatory facade.
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Om de hoofdentree veiliger te maken en het risico op vandalisme te verminderen is deze afsluitbaar gemaakt.
The main entrance is lockable and therefore better protected against vandalism.
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Publications

Learn more about our approach to residential renovations in the
book “Nieuwe kansen voor de galerijflat”.
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Nieuwe strekmetalen balkonhekken bieden beter zicht op de straat en geven het gebouw een open aanblik.
The new transparent fences provide a better view on the street.
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