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Opwaardering Zeverijn flatgebouwen
Het wooncomplex De Zeverijn ligt aan de rand van Hilversum en zijn, binnenkomend vanaf de Loosdrechtse
plassen, karakterbepalend voor dit deel van de stad. De twee flatgebouwen met acht en twaalf verdiepingen bestaan uit in totaal 216 woningen en zijn in 1966 gebouwd. Zoals bij veel flatgebouwen uit deze
periode wonen de bewoners er graag want de woningen zijn ruim en hebben een prachtig uitzicht. De
installaties zijn echter niet energiezuinig en de gevelisolatie is zeer matig. Ook de uitstraling van het totale
complex en de inrichting van het maaiveld laten te wensen over, wat ten koste gaat van het wooncomfort
en het gevoel van veiligheid. Een goede aanleiding voor woningcorporatie ‘de Alliantie’ om het complex een
flinke opknapbeurt te geven.
De opwaardering betreft in de basis planmatig onderhoud, aangevuld met energetische maatregelen. Een
nieuw ingericht maaiveld zorgt voor een betere bereikbaarheid en een aantrekkelijke ontvangst bij het complex. Door vervanging van de balkon- en galerijhekken en trappenhuisgevels krijgen de flatgebouwen weer
een eigentijdse uitstraling. Door de verzameling van aanpassingen krijgt het complex als geheel een nieuwe
samenhang waardoor de bewoners binnenkort weer trots kunnen zijn om in De Zeverijn te wonen.

Upgrading Social Housing Zeverijn
Housing estate De Zeverijn is located on the outskirts of Hilversum in The Netherlands. Entering Hilversum
from the West, the two distinctive buildings with 8 and 12 floors are eye catchers and characteristic of this
part of Hilversum. The two apartment buildings with a total of 216 apartments were built in 1966. As with
many housing estates from this period, residents like to live there because their apartments are spacious
and have beautiful views. However, the installations are not energy eﬃcient and the facade insulation is
very moderate. Also, the appearance of the overall complex, the entrance of the buildings and the layout
of the immediate surroundings can be improved, which will enhance the comfort of living and the sense of
safety.
These were all reasons for housing corporation ‘de Alliantie’ to give the complex a thorough upgrade. The
upgrading concerns the basic maintenance, supplemented with measures to reduce energy consumption.
A newly furnished entrance area provides better accessibility and attractive reception at the complex. By
replacing the balcony and gallery balustrades and staircase façades, the apartment buildings get a contemporary appearance. Thanks to this combination of measures, the complex will appear be more coherent as
a whole, which will enable its residents to be proud again in the near future to live in De Zeverijn.
Oorspronkelijke conditie flatgebouwen de Zeverijn in 2016.
Original condition Zeverijn Social Housing in 2016.
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Project
Function
Location
Client
Contractor
Original design
Design
Construction
Number of Dwellings

Upgrading Social Housing Blocks Zeverijn 1 and Zeverijn 2
Residential
Hilversum
Alliantie
Nijhuis Bouw
1966
2015
2018
216

De twee flatgebouwen Zeverijn 1 met acht verdiepingen en Zeverijn 2 met twaalf verdiepingen.
The Zeverijn 1 building has eight floors and the Zeverijn 2 building has twelve floors.

Hans van Heeswijk a rc h i t e c t e n

3

Hans van Heeswijk a rc h i t e c t e n

4

Dubbelhoge entreehal Zeverijn 1 met toegang tot het parkeerdek.
Spacious dubble height entrance hall Zeverijn 1 with access to the parking lot.
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Dubbelhoge entreehal Zeverijn 2 met toegang tot het parkeerdek.
Spacious dubble height entrance hall Zeverijn 2 with access to the parking lot.
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De speciaal voor dit project ontworpen balkonhekken voorzien in meer ruimte en privacy.
The fences of the balcony and gallery are designed for this project to provide more privacy and space.
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Dick de Gunst

Project Team

Yoran van Dalen, Dick de Gunst, Arjen Honig

Figures

Dick de Gunst, Peter Blok

Publications

Learn more about our approach to residential renovations in the
book “Nieuwe kansen voor de galerijflat”.
Brouwers, R., Gunst, D., van Heeswijk, H. (2015). Nieuwe kansen
voor de galerijflat. Amsterdam: NDCC Publishers.
ISBN: 978 90 803635 7 1
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