Recepten voor
vernieuwing

Bergingen

In tegenstelling tot nieuwbouw
hebben bestaande gebouwen zich
tijdens hun bestaansperiode bewezen in kwaliteit, maar ze hebben
daarbij ook hun kwetsbaarheden
blootgegeven. Het zijn deze kwetsbaarheden die vaak leiden tot irritatie of problemen in het dagelijks
gebruik en soms leiden tot verval.
Van deze problemen kan veel
geleerd worden, want ze vormen
de uitgangspunten voor verbetering.
Door de bestaande kwaliteiten te
koesteren en de problemen op
te lossen kan er op elk niveau en
met elk budget een verbetering
gerealiseerd worden die het wonen
in een galerijflat weer plezierig en
aantrekkelijk maakt.

Locatie
Gentiaanbuurt
Apeldoorn

Opdrachtgever
De Woonmensen
Apeldoorn

In de loop der jaren heeft Hans
van Heeswijk architecten veel ervaring opgebouwd in het renoveren
van grootschalige woningbouwprojecten. Bij de aanpak van deze
projecten worden vijf terugkerende
thema’s herkend waar de voorstellen
voor verbetering uit voortkomen:

↑ Noordwachter in aanbouw, Zaandam 1969
(fotoarchief ERA Bouw)

Nieuwe kansen
voor de galerijflat
Na de tweede wereldoorlog zijn aan de rand van de meeste steden in Nederland
in hoog tempo woningen uit de grond gestampt om de woningnood te verhelpen.
Hieronder ook veel galerijflats die in een razend tempo zijn opgetrokken met
behulp van rationele bouwsystemen. In die tijd waren dit woningen die een stap
vooruit boden. Veel ruimte, een wijds uitzicht en liften. Tegenwoordig zijn dit woongebouwen op leeftijd. Het onderhoud is achterstallig, de isolatiewaarde laag.
Voorbijgangers valt vooral de monotonie op. De toegankelijkheid en de sociale
veiligheid laten te wensen over. Maar het blijven nog steeds goede woningen met
veel kwaliteit en ruimte voor een lage huurprijs. Deze woningen vormen inmiddels
echter een substantieel onderdeel van onze woningvoorraad en de tijd van radicaal
slopen is voorbij. Na ongeveer vijftig jaar is het tijd om de flatgebouwen uit de
wederopbouw weer van deze tijd te maken. Maar wat is het recept voor een succesvolle ingreep? Ruud Brouwers, Dick de Gunst en Hans van Heeswijk dachten na
over het antwoord en publiceren hun bevindingen in een in 2013 te verschijnen
boek ’Nieuwe kansen voor de galerijflat’. Hierbij vast een vooruitblik.
ArchitectuurNL / Tabula Rasa

+
+
+
+
+

Toegankelijkheid
Sociale veiligheid
Energiegebruik
Uitstraling
Comfort

De ervaring is dat door het maken
van een goede probleemanalyse
maatwerkoplossingen voorgesteld
kunnen worden die geïntegreerde
verbeteringen mogelijk maken.
Oplossingen voor een betere
toegankelijkheid zorgen voor meer
veiligheid en dragen bij aan een
betere uitstraling. Ingrepen voor
een zuiniger energiegebruik zorgen
voor een beter klimaat en leefcomfort. Juist deze geïntegreerde
verbeteringen maken dat een aanpassing uiteindelijk veel meer kan
opleveren dan door de opdrachtgever werd gevraagd of verwacht.
Net als bij het koken van een goede
maaltijd bepaalt de samenhang van
ingrediënten uiteindelijk de smaak
en verfijning van het gerecht.
Hier volgen enkele voorbeelden
van een werkwijze die inmiddels
buitengewoon effectief is gebleken.

↑ Bergingen voor renovatie
(foto Dick de Gunst)

Probleem: De begane grondverdieping van een galerijflat heeft vaak
een gesloten gevel waarachter zich
de bergingen bevinden. Benauwde,
doodlopende gangen die zorgen voor
een onveilig gevoel en ruimtes die nogal
eens gebruikt worden voor duistere
zaken. Niet echt een plezierige plek om
‘s avonds je fiets te stallen of om kostbare spullen op te slaan. De bewoners
komen hier weinig, maar willen tegelijkertijd deze ruimtes niet opofferen.
Oplossing: Bij de flats in de Gentiaanbuurt in Apeldoorn zijn 17 korte en
rechte bergingsgangen gemaakt met
elk 5 of 6 bergingen en aan beiden
kanten van de gang uitzicht en daglicht. De bouwkundige aanpassing
ten opzichte van de oorspronkelijke
bergingsopzet is beperkt, maar het
effect is groot. Van buiten af is nu zichtbaar wie zich in de gangen bevinden,
er zijn twee vluchtrichtingen en het is
duidelijk welke medebewoners toegang hebben tot welke gang. In de
avondsituatie zorgen de verlichte gangen bovendien voor meer uitstraling en
veiligheid rondom de flat. Deze combinatie van verbeterde toegankelijkheid,
veiligheid, uitstraling en comfort zorgt
ervoor dat de bergingen weer optimaal gebruikt kunnen worden.

↑ Bergingen na renovatie
(foto Imre Csany/DAPh)

↓ Plattegrond bergingen begane grond voor en na renovatie
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Indeling na renovatie
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ArchitectuurNL / Tabula Rasa

Balkongevel
Locatie
Nieuw Waterlandplein
Amsterdam-Noord

Opdrachtgever
Ymere
Amsterdam

Probleem: Het balkon van een galerijflat bestaat meestal uit een lange
smalle buitenruimte, voorzien van een
spijlenhek en twee golfplaten privacy
schotten. Deze balkonvorm komt
voort uit het rationele bouwsysteem
en is eigenlijk niet veel meer dan een
opgedeelde galerij. Het comfort en de
bruikbaarheid laten vaak te wensen
over, waardoor dit een opslagplek
kan worden voor overbodige spullen.
Nadeel hiervan is dat deze verzameling van troep ook het aanzicht en de
uitstraling van het gebouw bepaalt.

Oplossing: Bij de balkonzijde van het
Nieuw Waterlandplein zijn de balkons
opgewaardeerd tot plezierig bruikbare
buitenkamers. De nieuwe puien met
hoogwaardig isolatieglas zorgen voor
geluidwering en energiebesparing.
Doordat het glas is doorgetrokken tot
vloerniveau zijn balkon en woonruimte
opeens ruimtelijk met elkaar verbonden
en lijkt de woonkamer groter geworden.
Ook is het zicht vanuit de woonkamer
naar de straat verbeterd, waardoor het
contact beter is. De frames met strekmetalen hekken en de geïntegreerde

zonwering zorgen voor beschutting
en de privacy schermen steken uit,
waardoor ‘omklimmen’ wordt voorkomen. De balkons bieden hierdoor
veel meer privacy en beschutting en
worden beter gewaardeerd in het
gebruik. Dit gebruik zorgt meteen voor
een levendiger aangezicht van de flat
en de bewoners zorgen door hun
zichtbaarheid en aanwezigheid voor
betere sociale controle. Een combinatie van verbeterde toegankelijkheid,
veiligheid, energiegebruik, uitstraling
en comfort.

← Voor renovatie
→ Het afzagen van de galerij
(foto's Dick de Gunst)

Inpassing
Locatie
Gentiaanbuurt
Apeldoorn

Probleem: Een galerijflat toont zich
op de begane grond behalve de kleine
hoofdentree vaak alleen als achterkant.
Het heeft een gesloten plint met enkel
bergingstoegangen of garages en
rondom wat restgroen. Alle bewoners
betreden de flat door de hoofdentree
maar rondom de flat zijn verder geen
functies, heeft niemand wat te zoeken
en voelt men zich er zelfs onveilig,
terwijl dit soort gebouwen vaak in
een prachtige parkachtige omgeving
liggen. Door Dit wordt soms opgelost
door van de bergingen woningen te
maken met een eigen voordeur
te geven aan de straat. t een nieuw
schaalniveauD, maar dit is vaak echter
een kostbare ingreep en de kans bestaat dat er door behoefte aan privacy
een nieuwe kleinschalige achterkant
ontstaat.

Opdrachtgever
De Woonmensen
Apeldoorn

Oplossing: Bij de Gentiaanbuurt
in Apeldoorn is een eenvoudige oplossing gevonden door de galerij van
de 1e verdieping te vervangen door
10 trappen. De woningen zijn gelijk
gebleven en de bewoners konden
tijdens de verbouwing in hun woning
blijven wonen. Door de aanpassingen
hebben zij nu hun eigen voordeur aan
de straat, geen galerij meer langs de
slaapkamer en er is aan deze zijde
van het gebouw een nieuwe voorkant
ontstaan. Deze voorkant zorgt voor
levendigheid en ook voor extra sociale
controle. Een combinatie van verbeterde toegankelijkheid, veiligheid,
uitstraling en comfort.

↑ Aanzicht gevel voor renovatie
(foto Dick de Gunst)

↑ Gevel na renovatie

Uitstraling
Locatie
De Boelelaan
Amsterdam-Buitenveldert

Opdrachtgever
Rochdale
Amsterdam

← Bestaande situatie (foto Dick de Gunst)
→ Visualisatie nieuw ontwerp
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↑ Interieur na renovatie
↓ Fragment gevel na renovatie
(foto's Luuk Kramer)

↑ Grondgebonden woningen na renovatie
(foto Imre Csany/DAPh)

Probleem: Veel galerijflats bieden na
enkele decennia een verwaarloosde
aanblik. Schilderbeurten zijn in het
algemeen nogal schraal gedaan.
Het groen rondom is verwaarloosd,
en het onkruid groeit vrij. Ook onderhoudsbeurten aan de woningen,
de stijgpunten of de entrees worden
meestal niet in samenhang aangepakt.
Dat kan soms een heel troosteloos
beeld opleveren. Het flatgebouw
ziet er na jaren uit als een opgelapte
ouwe broek.
Oplossing: Het is verstandig om
bij renovatieprojecten niet alleen
de primaire problemen op te lossen.
Renovaties kunnen aanleiding zijn om
het flatgebouw als geheel weer eens

opnieuw te bekijken. Ook bouwdelen
die in eerste instantie niet rendabel
zijn kunnen tóch aangepakt worden
omdat de kwaliteit van het gebouw
als geheel er mede door verbetert.
Meestal zijn het relatief kleine ingrepen
die voor het totaalbeeld grote invloed
hebben. Hierbij kan men denken aan
een integrale schilderbeurt, het verruimen van een entree, het bekleden
van kopgevels, het opnieuw inrichten
van het terrein rondom het gebouw,
waarbij meer ruimte vóór de entree
wordt vrijgemaakt en de parkeerplaatsen terzijde worden gesitueerd.
Door een flat integraal op te waarderen,
kan het weer een gebouw van deze
tijd worden, met de uitstraling alsof
het helemaal nieuw is.

→ Visualisatie nieuwe
separate entrees
tot de flats en
bedrijfsruimtes.
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Serregevel
Locatie
Nieuw Waterlandplein
Amsterdam-Noord

Opdrachtgever
De Woningbouw
Weesp

↑ Gevel voor renovatie (foto Dick de Gunst)
↓ Fragment serregevel na renovatie
(foto Luuk Kramer)

Galerijgevel
Locatie
Nieuw Waterlandplein
Amsterdam-Noord

Opdrachtgever
Ymere
Amsterdam

Probleem: De houten puien met enkel
glas van de Meidoorn in Weesp hadden
veel achterstallig onderhoud en zorgden voor warmteoverlast in de zomer
en stookverlies in de winter. Het meest
storend echter was het alsmaar
toenemende verkeerslawaai van de
aangrenzende Casparuslaan. Mede
daardoor werden de balkons weinig
gebruikt om buiten te zitten. Een bestaande pui vervangen voor een nieuwe
met extra zwaar glas is mogelijk, maar
kostbaar en het voegt relatief weinig
kwaliteit aan het balkon toe.

Oplossing: Het bleek veel economischer om bij de Meidoorn de bestaande pui met enkel glas te handhaven
en een nieuwe serregevel aan de buitenzijde van het balkon toe te voegen.
De serregevel vormt een geluidsbuffer
en samen met de bestaande gevel
geeft dit de gewenste geluidsreductie
en thermische isolatie. De seriematigheid van de systeembouw maakte het
mogelijk om een zeer economische
maatwerkoplossing te ontwerpen en
er hoefde bovendien niet gesloopt te
worden. De bewoners konden in hun

↑ Serregevel na renovatie
(foto Luuk Kramer)

Probleem: Een nadeel van de toegankelijkheid van een galerijflat is
dat bewoners en bezoekers over een
smalle galerij door weer en wind naar
de voordeur van de woning moeten
lopen. De bovengelegen galerij vormt
weliswaar een luifel, maar door de
hoogte van het gebouw hebben
regen en wind vrij spel. Het is denkbaar om een volledige glazen gevel
aan te brengen, maar deze levert
direct nieuwe problemen op door
opwarming door zonnewarmte,
brandvoorschriften en ventilatietoevoer van de woning.

← Gevel voor renovatie
(foto Dick de Gunst)
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woning blijven wonen tijdens de plaatsing van de nieuwe gevel. De grootste
winst van deze oplossing is dat de
opwaardering van balkon naar serre
extra oppervlak als buitenkamer voor
in de winter heeft toegevoegd. In de
zomer kan 50% van de pui worden
opengeschoven. Buiten geeft de serregevel de Meidoorn een nieuw gezicht.
Deze combinatie van verbeterde uitstraling, reductie in energiegebruik
en comfort zorgt ervoor dat in de
Meidoorn weer optimaal en in alle
rust gewoond wordt.

Oplossing: Bij de galerijzijde van
het Waterlandplein is een glasscherm
aangebracht dat bestaat uit schuingeplaatste losse glasplaten. Door de
kieren kan voldoende ventilatielucht
toestromen, terwijl de glasplaten
voldoende beschutting bieden tegen
wind en regen. Hierdoor is de galerij
getransformeerd tot een beschutte
buitenruimte die door een extra toegangsdeur alleen aan galerijbewoners
toegang biedt. Daarnaast zorgt deze
gevel voor een nieuwe en eigentijdse
verschijningsvorm. Een combinatie
van verbeterde toegankelijkheid,
veiligheid, uitstraling en comfort.

Ontsluiting
Locatie
Gentiaanbuurt
Apeldoorn

Opdrachtgever
De Woonmensen
Apeldoorn

↑ Entree interieur voor renovatie
(foto Dick de Gunst)

↑ Gesloten liftschacht voor renovatie
(foto Dick de Gunst)
↓ Interieur hoofdentree na renovatie
(foto Imre Csany/DAPh)
→ Glazen liftschacht na renovatie
(foto Imre Csany/DAPh

Probleem: Een galerijflat is een enorm
gebouw met meer dan honderd woningen. Toch is de hoofdentree vaak niet
meer dan een enkele deuropening in
de gevel met daarboven een plankje
met de naam van de flat. De tochthal
is meestal ook de brievenbushal, maar
soms ook een vervuilde hangplek
geworden en wachten voor de lift moet
in een bedompte donkere, meestal inpandige ruimte. Geen aangename
ontvangst voor bewoners of bezoek
en ook hier ontstaat niet zelden een
onveilig gevoel. En dat terwijl de entree
in belangrijke mate bepaalt of je
welkom bent.

Oplossing: Bij de flats in de Gentiaanbuurt in Apeldoorn heeft de entree
vooral meer lucht en ruimte gekregen.
Glazen puien zorgen voor daglicht
en uitzicht naar beide kanten en een
ruime vide zorgt voor meer openheid
terwijl gewacht wordt op de lift.
De brievenbussen zijn in de gevel
geplaatst, waardoor de twee hoofdentrees afgesloten kunnen zijn.
Van buitenaf zijn nu de liften zichtbaar
waardoor meteen duidelijk is waar
men omhoog kan, maar belangrijker
is dat bezoekers vanuit de lift naar
buiten kunnen kijken. Het benauwde,
opgesloten gevoel is verdwenen.

Ook de achtergelegen lifthallen krijgen
nu daglicht van twee kanten waardoor
wachten een stuk plezieriger wordt.
’s Avonds zorgt de verlichting van de
schacht bovendien voor een krachtige
herkenbaarheid, waardoor deze als
lichtend baken bewoners en bezoekers
naar huis leidt. Deze ingrepen zorgen

dat bewoners die thuiskomen zich
veilig kunnen voelen en trots zijn op
hun gebouw. Een combinatie van verbeterde toegankelijkheid, veiligheid,
met veel meer uitstraling en comfort.

← Fragment gevel na
renovatie
(foto Imre Csany/DAPh)
→ Nieuwe gevel vanaf
de galerij
(foto Luuk Kramer)
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