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Voor u ligt het resultaat van een onderzoek naar de 
herontwikkeling van de split-level woontoren in de wijk 
‘t Hool, naar de hand van de architect Jaap Bakema. De 
woontoren is gekozen als onderwerp voor herstructurering 
door zijn prominente aanwezigheid in de wijk. In het 
ontwerp zijn de problemen zoals die uit het vooronderzoek 
naar voren zijn gekomen in verwerkt.

Om tot dit verslag te komen, is er voorafgaand 
vooronderzoek gedaan samen met Annika Frencken 
naar de totstandkoming van de woonwijk, met zijn 14 
verschillende woontypologieën. Dit vooronderzoek is 
gebundeld in het verslag ’t Hool: een onderzoek naar het 
ontstaan van de wijk’. Behalve het ontwerpproces is in dit 
vooronderzoek duidelijk geworden welke problematiek 
zich in de wijk voordoet. 

Het vooronderzoek heeft mij veel inzicht gegeven in de 
naoorlogse woningbouwfilosofie en de gedachtegang van 
Bakema. Het aanwezige archief van de talloze tekeningen 
vanuit alle facetten, de notulen van de vergaderingen 
en de collectie die is onderzocht in het NAi te Rotterdam 
hebben een compleet beeld opgeleverd.

Graag wil ik mijn ouders en vrienden bedanken die mij 
hebben gesteund in deze periode. De samenwerking 
tijdens het begincolloquium met Annika Frencken was zeer 
prettig. Ook de periode erna hebben wij elkaar ‘scherp’ 
gehouden en daar wil ik haar voor bedanken. 

Als laatste wil ik graag de begeleidingscommissie bedanken 
die mij hebben bijgestaan. De intensieve begeleidingen 
hebben mijn procesgang op gang gehouden waardoor ik 
met tevredenheid kan terugkijken op het afstudeertraject.

Met vriendelijke groet,
Brian Binkhuysen

VOORWOORD
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SAMENVATTING

Van den Broek en Bakema waren zowel in Nederland als 
in het buitenland zeer gerenommeerde architecten. Vooral 
na de Tweede wereldoorlog hebben zijn aan belangrijke 
projecten gewerkt als de Lijnbaan in Rotterdam, het 
faculteitsgebouw voor Bouwkunde in Delft en het 
Pampusplan. Ook hebben zij veel betekenis gehad door 
deel te nemen in bouwkundige beroepsverenigingen als 
de CIAM en Team X. Jaap Bakema bereikte een grote 
doelgroep door in 1962-1963 voordrachten te houden in 
de televisieserie ‘Van Stoel tot Stad’ waar al filosoferend 
en schetsend over het wonen en de overgangsgebeden 
werd gesproken. 

Als gekeken wordt naar de werken voor woningbouw, dan 
heeft ’t Hool een grote waarde. Deze wijk is ontworpen 
door Jaap Bakema in opdracht van Huis en Wijk, een 
door Philips-medewerkers opgerichte stichting. Het 
ontwerpproces van de wijk is nauwkeurig vastgelegd in 
talloze notulen, met daarin de vergaderingen tussen de 
diverse commissies en partijen dat geleid heeft tot de 
verschillende plannen en de uiteindelijk verwezenlijkte 
wijk. 

De totstandkoming van de wijk en de 14 typologieën is 
onderzocht in het vooronderzoek, voorafgaand aan dit 
verslag. Dit vooronderzoek is verricht samen met Annika 
Frencken en is getiteld: ’t Hool: een onderzoek naar 
het ontstaan van de wijk’. Hierin is beschreven hoe de 
wijk gekenmerkt wordt door het vriendschapsmodel van 
Bakema met de verschillende woningtypes van onder 
andere de rijwoning, vrijstaande woning, rug- aan rug 
woning tot de hoogbouw. 

In de woonwijk ’t Hool is een evenwicht bereikt in visuele 
groepen in maat en groen met overgangsgebieden waarbij 
eenheid in detail de 14 woontypologieën verbonden 
worden. De wijk is aangemerkt destijds als ‘high tech’ 
door bijzonderheden als deels dubbel glas, experimentele 
luchtverwarming bij enkele typen. Desondanks is de 

wijk gebouwd voor de energiecrisis uitbrak waardoor 
het geheel slecht is geïsoleerd. De bouwfysische en 
energetische eisen voldoen daarom niet aan de huidige 
eisen die gesteld worden met alle problematiek rondom 
comfort als gevolg.

Na het vooronderzoek dat tijdens het begincolloquium is 
uitgevoerd, over de ontstaansgeschiedenis van de wijk, is 
de woontoren als onderdeel van de hoogbouw gekozen 
van de typologieën. Deze wordt geherstructureerd met 
Bakema’s uitgangspunten in gedachten. De inpandige 
corridor (galerij) is hierin het verbindende element tussen 
het bestaande en de ingrepen die gedaan worden, om 
de woontoren dezelfde kwaliteiten van overgang en 
levendigheid te geven zoals deze ooit bedoeld was. 

Naast het verduurzamen van de energie huishouding, zal 
gekeken worden naar oplossingen waarbij: geluidoverlast, 
beleving, integraal toegankelijkheid en verticaal 
samenvoegen van bestaande woningen samenkomen. 
De aangedragen oplossing is visueel aanwezig aan de 
westgevel van de toren. Daarmee is het ‘nieuwe’ aan 
de buitenzijde van de wijkafscheiding zichtbaar en zal 
de binnenzijde naar de wijk de eenheid met de overige 
hoogbouw behouden. Zo wordt er verbinding gelegd met 
de omliggende wijken. 

De uitwerking van het ontwerp wordt gegeven in het 
laatste hoofdstuk. De toevoegingen zijn binnen eenzelfde 
stramien. Het resultaat van het ontwerp is dat de 
woontoren differentiatie krijgt in woontypologieën door 
samenvoegen van bestaande woningen en toevoegingen. 
Er ontstaan ook nieuwe functies (verhuurbare ruimte, 
voor een wijkcentrum) en er ontstaat transparantie. Door 
een nieuwe route in te brengen die corridorlagen verbind 
ontstaat ruimte voor ontmoeting. De woontoren geeft 
hiermee als herkenningspunt binnen de wijk een sterke 
impuls van vernieuwing. 
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Afb. 1 Schets split-level principe [Bron: NAi, Rotterdam]



INLEIDING

Renovatie en herstructurering zijn een belangrijk 
onderwerp in de hedendaagse bouwpraktijk. Nederland 
kent een groot woningvoorraad uit de naoorlogse 
woningbouw van de jaren zestig en zeventig en juist deze 
groep is verantwoordelijk voor het grootste deel van het 
energieverbruik. Met het stijgen van de energieprijzen 
loont het om te investeren in herstructureren van 
bestaande gebouwen.

Naoorlogse woningbouw is onderdeel van uitbreidingswijken 
die gebouwd zijn in een tijdperk waar eisen zoals in het 
Bouwbesluit rondom comfort en energieprestatie niet 
waren gedefinieerd als bij huidige nieuwbouw. Ondanks 
het gebrek hiervan is de wijk ’t Hool een geliefde wijk 
voor zowel bewoners als architecten. Het ontwerp naar de 
hand van Bakema wordt door velen namelijk omschreven 
als een uniek project als er gekeken wordt naar de 
totstandkoming, door de inzet van de initiatiefnemers van 
Huis en Wijk, de stedenbouwkundige opzet en de eenheid 
tussen de typologieën. Het is daarom essentieel dat 
vooronderzoek naar de ontstaansgeschiedenis plaats heeft 
gevonden om de architectonische ideeën te behouden, 
erachter te komen waar de bouwkundige detaillering op 
is gebaseerd.

Nu na 50 jaar wederopbouw en hoogbouw zijn is er 
problematiek ontstaan die niet alleen bouwkundig en 
energetisch van aard zijn. Zo is ‘t Hool geen probleemwijk, 
echter de gemeente bestempelt het als actiewijk. De 
woontoren in ‘t Hool is gebaseerd op de succesvolle 
Hansaviertel die Bakema ontworpen heeft in Berlijn. In 
vroeg stadia was de toren bedoeld als luxe toren. Helaas 
is er door onder meer bezuiniging een vereenvoudigde 
variant ontstaan.

In dit verslag wordt aan de hand van het vooronderzoek 
een ontwerp ontwikkeld voor de woontoren in ’t Hool. 
Er is vooral gekeken naar de architectonische ideeën die 
Bakema heeft ingezet bij de laagbouw rond een hofje 

worden. In het vooronderzoek kwam dit als de sterkste 
kwaliteit naar boven waarbij overgangsgebieden zijn 
ontstaan tussen privé en openbaar, waar ruimte is ontstaan 
voor ontmoeting. 

De ingrepen voor de woontoren zijn voornamelijk in- en 
rondom de corridor, dat gezien wordt als koppelend element 
binnen de aanpak voor het hele gebouw. Verbetering van 
de energieprestatie en het vergroten van wooncomfort 
vindt plaats zonder negatieve gevolgen te hebben voor de 
uitstraling. Westzijde laat duidelijk een nieuw gevelbeeld 
zien waarbij de gebouwhoogte gelijk blijft om Bakema’s 
wooneenheid en het vriendschapsmodel te behouden.  
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H1. ‘T HOOL: ONTSTAAN EN  TIJDGEEST

De burger had vrijwel geen invloed op de voorbereiding en 
samenstelling van bestemmingsplannen. De initiatieven 
die er waren, waren vrijwel altijd op kleine schaal, of met 
een commercieel kant-en-klaar aanbod. In Eindhoven was 
Philips belangrijke werkgever en telde veel medewerkers. 
Binnen het Natuurkundig Laboratorium van Philips, heerste 
een klimaat van openheid en tolerantie, naast de wil om na 
te denken over vragen die de samenleving betroffen. Deze 
medewerkers richten hun eigen woningbouwvereniging 
op. 

Collega’s Frans Schijf en Kees van Es concludeerden in 1960 
dat als ze iets wilden veranderen in het woningaanbod, ze het 
zelf moesten doen. Toekomstige bewoners samenbrengen 
om met hen tot aanvaardbare oplossingen te komen 
was nog niet eerder vertoond. Na enige verdieping in de 
bouwwereld en de gang van zaken werd op 23 november 
1960 de ‘Woningbouwvereniging in Oprichting’ gesticht. 
Deze vereniging had als voornaamste doel om binnen een 
jaar een algemene woningbouwvereniging op te richten.

In het jaar dat volgde hebben de initiatiefnemers zich 
verder verdiept in de bouw. Er werd al nagedacht over 
de doelstellingen van de Vereniging. Met het uitbreidende 
ledenaantal werd ook de kennis steeds groter: zo waren 
verschillende leden bekend met projecten zoals het 
rijenhuis Brielle van Van den Broek en Bakema en flats 
van Van den Broek aan de Vroesenlaan in Rotterdam. Ook 
viel hen vanwege hun eigen technisch achtergrond op dat 
de bouwwereld in veel mindere mate dan de industrie was 
ingesteld op standaardisatie. 

1.1 Keuze Architect

Naast gesprekken met architecten uit de regio had de 
Algemene Woningbouwvereniging Huis en Wijk ook 
contacten met de Architecten Aldo van Eyck en J. Abma. 
Aldo van Eyck leek weinig toeschietelijk, maar kijkend naar 

eerder werk van Abma, leek deze een goede kandidaat. In 
tegenstelling tot vele andere architecten, die meteen hun 
eigen ontwerpen gingen aanprijzen, kwam Abma met een 
visie met opvattingen over algemene woningbouw. Net als 
Abma begon ook Bakema niet met het tonen van zijn eigen 
ontwerpen tijdens de architecten selectie. Hij gaf een 
college over zijn opvattingen met betrekking tot naoorlogse 
woningbouw. Het college ging over stedelijke structuren, 
over wijkopbouw en over aspecten van herkenbaarheid en 
variatie. De ruimtelijke beleving is een belangrijk aspect 
om onze omgeving met meer plezier te kunnen ervaren, zo 
stelde Bakema. En deze zaken waren wat Huis en Wijk ook 
graag wilde realiseren waardoor al snel een partnerschap 
ontstond. Ondanks de overeenkomsten in opvattingen met 
de gedachtegang van Bakema, is er toch lang nagedacht 
over de keuze van de architect. De keuze varieerde van 
enerzijds een veelbelovende jonge architect, dan wel een 
architect uit eigen regio of een bekend architectenbureau 
als het Rotterdamse Van den Broek en Bakema. Uiteindelijk 
heeft Huis en Wijk gekozen voor de laatste optie, met de 
gedachte een goede basis te hebben voor de discussie 
met de gemeentelijke instanties. Huis en Wijk was echter 
niet overtuigd van de zorg die het bureau zou besteden 
aan de afwerking van het plan en koos daarom voor het 
Technisch Bureau van de Woningraad, in de persoon 
van de heer A.J.C. Horstman, als mede-architect om de 
technische kwaliteit te waarborgen. 

1.2 Bakema

Jaap Bakema was in 1914 geboren in Groningen en had 
zowel gestudeerd aan de MTS in Groningen als de Academie 
voor Bouwkunst in Amsterdam. Na zijn studie ging Bakema 
werken voor de Dienst Publieke Werken in Amsterdam. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging hij aan de slag als 
medewerker bij het Rotterdamse architectenbureau Van 
Tije en Maaskant. Na de oorlog was Bakema betrokken 
bij de wederopbouw van de stad, door bij de Rotterdamse 
Dienst Volkshuisvesting te werken. Pas in 1948 kwam 
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Bakema bij het architectenbureau Brinkman en Van den 
Broek, waar hij in korte tijd, nog geen drie jaar later, deel 
uit maakte van de directie. Vanaf toen werd de naam van 
het bureau veranderd tot Architectenbureau van den Broek 
en Bakema. In 1963 werd Bakema hoogleraar in Delft en 
vooral in Amerika werd hij geprezen om gastcolleges te 
verzorgen. Het publiceren van artikelen en lesgeven was 
voor Bakema belangrijk. 

 “Al werkend met studenten ontdekte Bakema dat zijn 

werkelijke passie lag in het overtuigen en inspireren van anderen; 

dat hij een onderwijsdier was en zelfs een soort prediker, 

een voorganger. Hij pleitte voor het emotionele, de beleving 

als wezenlijk aspect van de architect, naast het rationele en 

functionele, omdat juist dat hem bezighield”.1

Voordat Bakema bij Van de Broek ging werken was hij 
betrokken bij het CIAM, waar hij mede voor heeft gezorgd 
dat vanuit het CIAM TEAM X is ontstaan.

 “In tegenstelling tot de strikte functiescheiding die 

het CIAM verkondigde, bepleitte Bakema een verweving van 

stedelijke functies om te komen tot een continue ruimte van 

stedelijke verbindingen. Stedelijke functies moesten niet zozeer 

gescheiden, maar ook onderscheiden worden”.2

Inspiraties voor Bakema’s werk lagen bij het werk van 
Rietveld, Duiker, Van Tijen, Mendelsohn en de Russische 
constructivisten, de band met tijdsgenoten als Hertzberger 
en Van Eyck. Waar Bakema naar streefde was het creëren 
van een woonvorm, afgestemd op de specifieke behoeften 
van de bewoners. Hij was ervan overtuigd geraakt dat de 
gebruikers moesten worden betrokken bij het ontwerp- 
en beslissingsproces. Daarom ontwikkelde hij flexibele 
en functionele ruimtelijke modellen, die een inspirerend 
toekomstbeeld moesten geven, en waar de gebruiker 
veranderingen in kon aanbrengen. In de reeks van korte 
publicaties die Bakema na de oorlog heeft geschreven, 
komen dezelfde thema’s terug.

 “De opvattingen van Bakema hebben een sterk 

filosofische inslag. Bakema pretendeert echter niet een vakfilosoof 

te zijn. Hij streeft er ook niet naar om een afgerond geheel van 

filosofische veronderstellingen ten behoeve van de architectuur te 

ontwikkelen. Zijn uitspraken neigen naar filosofisch dilettantisme. 

Dit sluit niet uit dat de gedachten, zoals in zijn geschriften 

vastgelegd, voor zijn werk zeer wezenlijk zijn geweest en tevens 

inzicht verschaffen in zijn drijfveren als architect”.3

1.3 Van den Broek en Bakema

Van den Broek en Bakema neemt een bijzondere plaats in 
de naoorlogse Nederlandse architectuur, omdat het bureau 
de scheiding wist op te heffen tussen pragmatische veel 
bouwers en idealistische architecten met een klein oeuvre. 
Het bureau was niet alleen een veel bouwer maar ook 
een de voorloper op het gebied van nieuwe ideeën over 
architectuur, stedenbouw en samenleving. Het bureau 
stond bekend om het tijdgebonden, maatschappelijke 
verhaal in zijn projecten, met de strijd tussen de modernen 
en de traditionalisten. Er werd verzet tegen autoritaire 
architectuur, het bouwen voor een open samenleving. 

 “In de ogen van Bakema is een maakbare samenleving, 

niet zozeer om deze dwingend te vormen, maar om ruimte te 

geven aan maatschappelijke ontwikkelingen. Een gebouw legt 

immers beslag op ruimte van de gemeenschap en dient daar 

vervolgens iets voor terug te geven. Het was een heel menselijk 

verhaal, gebaseerd op vrijheid”.2

Ook het denken vanuit de menselijke beleving was 
aanwezig. De geborgenheid van een plek, de menselijke 
maat en het verband van die plek met het grotere geheel. 
De behoefte en de oriëntatie van klein naar groot, van 
stoel tot stad, waarbij het kleine nodig is om het grote te 
kunnen vatten en te accepteren.

Van den Broek en Bakema stond bekend om zijn 
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Afb. 4 De veelgebruikte schetsen van Bakema: het vriendschapsmodel met de daaruit volgende wooneenheid [Bron: ‘Van Stoel tot Stad, een verhaal over mensen en ruimte’]

Afb. 5 Langgerekte wooneenheid [Bron: ‘Van Stoel tot Stad, een verhaal over mensen en ruimte’]
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1.4 Vriendschapsmodel

Jaap Bakema ontwikkelde zijn stedenbouwkundige 
plannen rondom het zogenaamde vriendschapsmodel 
waarbij hij de relatie van laag- en hoogbouw afbeeldde 
met een schets van het gezin. De kinderen in de schets 
symboliseren de kinderen die beschermd worden door 
de ouders, in de vorm van hoogbouw. In het gebundelde 
werk ‘Van stoel tot stad’ van Bakema verteld de architect 
het volgende:

 “De publieke (stedenbouwkundige) ruimte en de  

privé (architectonische) ruimte worden mededeelzaam ten 

opzichte van elkaar door middel van overgangselementen, die 

in het bouwprogramma van elk groot gebouw kunnen worden 

onderscheiden. Er ontstaan ontmoetingsplaatsen in verband met 

het leven dat zich met machines en mensen heeft ontwikkeld. 

Groter van maar dan in een middeleeuwse stad het geval was, 

maar het zou even afwisselend kunnen zijn. Gebouwen zouden 

weer vriendschap met elkaar kunnen sluiten, zoals dat weleens 

met mensen gebeurt via elkanders kinderen of dieren. Gebouwen 

kunnen gezichten hebben als mensen, vol van uitdrukkingen over 

wat er gebeurd. Architectuur zou weer uitdrukking kunnen zijn 

van menselijke gedragingen.  

 Het weer mededeelzaam worden ten opzichte van 

elkaar van privé en publieke ruimte, is niet een ideaal maar 

een werkelijkheid, die ontstaat doordat mensen vaak met hun 

beslissingen plotseling vinden dat het niet anders kan”.4

Het vriendschapsmodel was volgens Bakema niet alleen 
toe te passen voor gebouwen, ook voor de straat zou het 
gelden. Zo zou oorspronkelijk in de oude binnenstad de 
straat de plaats zijn waarin men alzijdig verkeerd. Pas met 
de komst van de auto ontstond er een scheiding tussen 
trottoir en autoweg. Met architectuur kan men volgens 
Bakema weer verduidelijken, dat de straat een ruimte is 
om als voetganger alzijdig te verkeren.

professionaliteit, doordat het werk degelijk, op tijd af was 
en binnen de begroting bleef. De opdrachtgever kreeg of 
deze het wel of niet specifiek wilde, architectuur met een 
ideële component. Van al het afgeleverde werk is namelijk 
een uitgesproken sociale en maatschappelijke dimensie 
af te leiden. Zowel Bakema als Van den Broek had een 
grote belangstelling voor mens en maatschappij en beide 
waren geïnteresseerd in de technische mogelijkheden van 
de architectuur. Van de Broek had een sterk analytische 
en functionele benaderingswijze met grote esthetische 
kracht, en de bewondering hiervoor leefde sterk binnen 
het bureau. Bakema was juist verantwoordelijk voor de 
contacten naar buiten toe, hij was degene die het bureau 
vertegenwoordigde op internationale congressen, vooral 
die van de CIAM. Ook stond Bakema bekend om zijn 
directheid en de overtuigingskracht van zijn uitspraken.

 “Bakema heeft zich uitgebreid bezig gehouden met 

het probleem van de drempel, de overgang van het ene gebied 

naar het andere. Deze heeft in de architectuur een heel speciale 

betekenis. De drempel bemiddelt tussen het privédomein en het 

openbare gebied. 

 Het ging Bakema niet om de dingen zelf, maar om de 

relaties tussen de dingen. Hetzelfde gold ten aanzien van de 

mens. Ook hier zijn het de relaties van mens tot elkaar en met 

elkaar die voor hem in het middelpunt stonden. 

 Wat hij trachtte te bereiken, duidde hij aan met de term 

‘architectuur-urbanisme’, dus de verbinding van architectuur en 

stedenbouw”.1

In 1970 werkten er 220 mensen bij Van den Broek en 
Bakema en hiermee was het bureau het grootste en 
bekendste architectenbureau van Nederland. Het was 
dan ook niet vreemd dat ze als inspirator en ‘boegbeeld’ 
fungeerde in de architectenwereld binnen Nederland. 
Kenmerkend voor het bureau is altijd geweest dat bij 
uitbreiding mensen van buitenaf aan werden getrokken.
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Afb. 6 Gebruikelijke typen Hollandse hooghbouw plattegronden van woongebouwen [Bron: ‘Een studie naar Nederlandse hoogbouwcultuur’]
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   Hoogbouw 
 Rotterdam > 70 m  
 Den Haag  50 – 70 m    
 Utrecht   > 30 m   
 Heerlen  >30 m
 Arnhem  >30 m
 Tilburg  >15 m
 Eindhoven >15 m  

1.5 Hoogbouw

Er is geen eenduidige definitie voor hoogbouw. Iedere 
gemeente hanteert zijn eigen definitie. Volgens het 
woordenboek betekent hoogbouw:

 1. Bouw van hoge huizen of flats, (tegenstelling  
 tot laagbouw) 
 2. Gebouw, huis met een groot aantal verdiepingen

Dit is een vrij interpreteerbare omschrijving waar geen 
richtlijnen aan te verlenen zijn. Een beter omschrijving van 
het begrip is die uit het Bouwbesluit:

‘Hoogbouw is een verticale bouw vorm, bestaande uit meer 

dan vier gestapelde bouwlagen (met een minimale hoogte van 

12 meter), waarvan het programma ook in horizontale vorm 

uitgevoerd kan worden.’

Deze omschrijving blijkt ook niet toereikend. Hoogbouw is 
in Nederland een relatief begrip. In Tilburg is ‘hoogbouw’ 
een gebouw van meer dan 15 meter, ofwel ‘hoger dan 
gemiddeld’. In Rotterdam begint hoogbouw pas bij de 70 
meter en hoger dan 150 meter valt onder ‘super hoogbouw’

De meeste gemeenten hanteren een norm van 25 of 30 
meter. Deze norm is gebaseerd op tweemaal de gemiddelde 
bouwhoogte (12 tot 15 meter) binnen de gemeente. In 
weer andere gemeenten wordt de boomgrens als grens 
gehanteerd. Door de jaren heen is de definitie van hoogbouw 
veranderd: in 1898 gold het Witte Huis in Rotterdam (43 
meter) als wolkenkrabber, tegenwoordig is de Maastoren 
in Rotterdam het hoogste gebouw van Nederland met 165 
meter. Toch is de 70 m een veel aangehouden grens. Dit 
komt voort uit het gegeven dat gebouwen boven de 70 
meter aan zeer strenge veiligheidseisen moet voldoen. Om 
een beter overzicht te geven volgt hieronder een overzicht 
met de definitie voor hoogbouw voor enkele Nederlandse 
steden:

De maatschappelijke aandacht voor hoogbouw is in de 
jaren veranderd. Na de oorlog werden torens en flats als 
een middel gezien om modern en efficiënt de woningnood 
op te lossen en werden aan de rand van de stad veel 
(galerij)flats gebouwd. In de jaren ‘70 was er een stop 
op de bouw van flats. In het centrum van Rotterdam gold 
lange tijd een kantoren- en hoogbouwstop: tussen 1980 
en 1986 werden er geen torens opgeleverd.

Pas vanaf de jaren negentig worden hoge gebouwen in 
tal van steden ingezet als een beeldmerk voor de stad en 
een teken van vooruitgang. Ook als woonmilieu wint het 
appartement in een toren of de ‘skyvilla’ aan populariteit.

De Domtoren (Utrecht, 1382) was het hoogste gebouw 
van Nederland van 1382 tot 1968 en het is nog altijd de 
hoogste kerktoren. Als er gekeken wordt naar hoogbouw 
en dan vooral het type galerijflat, dan is de Bergpolderflat 
van Van Tijen de eerste galerijflat ter wereld. Met deze 
nieuwe ontsluiting bleek hoogbouw aantrekkelijk als 
een betaalbare vorm woningbouw. Na de oorlog werd 
de galerijflat veelvuldig toegepast als antwoord op de 
woningnood in Nederland.
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a) Wonen onder de bomen

b) Wonen tegen de bomen

C) Wonen boven de bomen

Afb. 7 Onderverdeling van de drie woon categorieën volgens Bakema [Bron: ‘Van Stoel 
tot Stad, een verhaal over mensen en ruimte’]
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Bakema 
Terug kijkend naar Bakema dan had hij het bij het indelen 
van de woontypologieën over 3 verschillende woonvormen. 
Laag-, middel- en hoogbouw verdeelde Bakema in 3 
categorieën. Hij vergeleek deze met het aanwezige groen 
in de omgeving.

‘De drie soorten woonvormen a-b-c, vormen samen een 
soort woontaal om vertrouwd te word met de grote ruimte 
waarin ‘alles is en wordt’ aldus Bakema.

Wonen onder de bomen:
“Zo is de beleving van een boom vanuit een kamer op 
de eerste laag, verschillend van de manier waarop de 
ze gezien, gehoord en geroken wordt op hoger gelegen 
verdiepingen. En het beleven van bomen, is deel van de 
ervaringen die sterk van invloed zijn op ons gevoel voor 
zaken als leven en dood”.

Hoogbouw:
“De hoogste wijsheid echter die we momenteel opbrengen, 
zijn blokjes met etagewoningen of individuele huisjes, 
afgewisseld met hoog gestapelde etage of galerijwoningen 
die we dan maar hoogbouw noemen. Ons schijnt nog niet 
duidelijk te zijn, hoe we met de mentale volksgezondheid 
kunnen schaden met de monotone bouwwijze van nu”.

Overgangsgebieden:
“Bij blokken waarin het slaapgedeelte niet op een laag 
met de woonkamer is ontworpen maar daarboven en dit 
enkele keren boven elkaar wordt herhaald (zogenoemde 
maisonnette), ontstaat een variant in het bouwen van 
blokken dat een forsere maat heeft en overgangsvorm is 
tussen individueel huis, flat en woongebouw”.

“De toegang naar zo’n maisonnette-blok, kan belevenis 
zijn van de ruimte van de straat. En belevenis van publieke 
ruimte kan zo zijn dat men van die ruimte kan gaan 
houden: vaak is het echter zo dat men deze als vijand 

gaat zien”.

“Publieke ruimte is overgang naar ruimte, gebruik voor 
individueel leven. Maar individueel leven is persoonlijke 
belevenis van mens – totaliteit, dus ook van de totale 
ruimte. De betrekking: individuele en publieke (totale) 
ruimte, moet deel zijn van een ontwerp voor zowel 
publieke als individuele ruimte”4 , aldus Bakema.
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Afb. 8 Aanzicht bestaande zuidgevel vanuit de Genovevalaan, entree tot de Clervauxlaan



H2. ‘T HOOL: DE WIJK

In ’t Hool komen veel thema’s uit het werk en gedachtegoed 
van de architect Jaap Bakema bijeen. De wijk bestaat 
uit twee wooneenheden van ongeveer 500 woningen 
gespiegeld over een centrale groene as. De wooneenheden 
huisvesten samen 14 verschillende woonvormen voor de 
1 gezinssamenstelling. Deze zijn oplopend van huurhuis 
tot vrijstaande villa die “door eenheid van materiaal, kleur 
en detaillering toch duidelijk één geheel vormen,” aldus 
Bakema. 

De wijk is voetganger vriendelijk ontworpen, merkbaar in 
de afwezigheid van doorgaande wegen. Secundaire wegen 
ontsluiten de wooneenheid eindigend in parkeerhoven. In 
het vooronderzoek ’t Hool: een onderzoek naar het ontstaan 
van de wijk’ is beschreven hoe de wijk is ontstaan, na de 
vele vergaderingen en door welke initiatieven. In dit deel 
zal de essentie van de wijk opnieuw worden aangehaald.

2.1 Algemeen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was een groot deel 
van Eindhoven verwoest. In 1950 kwam Kuiper met 
een uitbreidingsplan in de vorm van een ‘spinvormige 
stadsstructuur naast een bloemmodel. De oude radiale 
uitvalswegen maakten hierin plaats voor bloemvormige 
lobben. De doorgaande radiale straten vormden de 
basisstructuur. Daaromheen groeiden de woonwijken, 
die door een groene zone van elkaar gescheiden werden. 
Hoogbouw omgeven door groen zouden de nieuwe wegen 
begeleiden. 

Deze geplande hoogbouw voor Eindhoven was echter 
snel onderwerp van politieke discussie. In de jaren 
vijftig werd namelijk standvastig vastgehouden aan de 
eengezinswoning als woonvorm in Eindhoven. 

Uit ontevredenheid over het woningaanbod in 
de regio richtten de NatLab-mensen van Philips 
woningbouwvereniging Wijk en Huis op in juni 1961. Om 

de nog altijd bestaande woningnood te bestrijden werd 
vaak goedkoop en eenvormig gebouwd. De wijken die 
destijds gebouwd werden waren volgens het zogeheten 
parochiemodel.

Huis en Wijk streefde naar de bouw van een aantal 
huurwoningen met inspraak van de toekomstige bewoners. 
Dit was niet gebruikelijk en ze liepen vast op standaard 
plannen die met wat aanpassingen aangeboden werden. 
Het was een lang proces om een geschikte architect te 
vinden die aansloot op de belangen van de initiatiefnemers. 
Pas toen ze bij het Rotterdamse architectenbureau van 
Van den Broek en Bakema terecht kwamen kwam het 
project op gang. 

Het bureau was bekend van onder meer de Lijnbaan in 
Rotterdam, de nieuwbouwwijk Kleine Driene in Hengelo 
en de Hansatoren in Berlijn. Ook de vele studies voor 
woningbouwprojecten hebben ertoe bijgedragen dat Huis 
en Wijk vertrouwen had in dit partnerschap. Bakema 
stond bekend om zijn architectuur die streefde naar een 
rechtlijnige, zakelijke manier van bouwen, waarbij de 
vorm van een gebouw werd bepaald door de functie. ‘Een 
gebouw moest door zijn vorm laten zien wat zijn betekenis 
voor de maatschappij was. Functionalisme was een vorm 
van humanisme’, aldus de architect.

De belangrijkste kenmerken die Bakema toevoegde aan 
de wijk waren onder andere duidelijke herkenbarheid 
en een grote variatie aan woontypes, gericht op privacy 
en groen. In de eerste plannen tekende Bakema een 
kernwandbebouwing met een torenflat in een hoek van 
negentig graden die de laagbouwwoningen omarmde. 
Daarna hebben velen ontwerpen de tekentafel gepasseerd 
waarbij de hoogbouw kenmerken had van de Hasaviertel 
flat uit Bakema’s eerdere werk in Berlijn door eenzelfde 
split-level type.
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afb. 9 De wijk ’t Hool [Bron: Google Maps]
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type A type B type C

type D type E type F

type G type H type J

type K type L type MNP

2.2 Typologieën

Het definitieve ontwerp bevatte negen verschillende 
woningtypen met onderling nog onderverdelingen waardoor 
er in totaal veertien verschillende typen ontstonden. De 
rijwoningen waren onderverdeeld in typen A, B en C 
met verschillend vloeroppervlak en variërende hoogte. 
Patiowoningen waren in drie typen verdeeld (D,E en J) 
variërend in grootte. Er was een vrijstaande stadsvilla met 
grote tuin (type F) voor de rianter bedeelden. De unieke 
split-levelbajonetwoning (type G) was het uitzonderijke 
type en de drive-in woning (type H) met garage onder 
het huis ontstond door de heersende trend. Hiernaast zijn 
de typen geschematiseerd. Type MNP vormt de hoogbouw 
met de split-level appartementen waarbij M en N licht 
verschillen in bouwhoogte. Type P is de woontoren. 

Onderdeel van de hoogbouw kernwand was de torenflat. 
Dit was een lang discussiepunt want Huis-en-Wijk bleef die 
lang zien als koopflats voor oudere inwoners van de wijk. De 
overige hoogbouw was bedoeld voor sociale woningbouw. 
Op de begane grond hiervan lagen garages en bergingen 
met erboven de grondgebonden appartementen. Net als 
de overige appartementen in de hoogbouw waren deze 
onderverdeeld in (grotere en kleinere) splitlevelwoningen. 
Ditzelfde type kwam uiteindelijk ook in de torenflat en de 
koop appartementen voor senioren werden verworpen. De 
appartementen worden ontsloten vanaf de straat en vanaf 
overdekte galerijen.

De locatie die beschikbaar was voor ’t Hool was zo 
groot dat Bakema het aantal woningen verdubbelde van 
500 tot 1000 eenheden. Dit leidde ertoe dat wijk werd 
opgedeeld rondom een groene as in een twee deling. Het 
groen was een belangrijk onderdeel van de wijk, overal 
was er ‘gemeenschappelijk groen’: twee meter stroken 
die de begrenzing vormden tussen de achtertuinen en 
het openbaar gebied en werden ingezet als middel voor 
privacy tussen de woningen. Door inspanningen om 
het groen vorm te geven werd de levendigheid van de 
begroeiing bewaard. afb. 10 De 14 typologieën in ‘t Hool

25



Afb. 11 Aanduiding galerijflat (bruin) en de woontoren (oranje) in de wijk ‘t Hool [Bron: eigen werk]

Afb. 13 Interieurschets hoogbouw [Bron: archief NAi]Afb. 12 Sfeerschets inpandige galerij hoogbouw [Bron: archief NAi]
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Een bijzondere plaats was er voor het groen in ’t Hool. Er 
kwam een tuinencommissie, die zich bezig ging houden 
met het zogeheten ‘gemeenschappelijk groen’. Dit was 
in hoofdzaak de twee meter stroken die de begrenzing 
vormden tussen de achtertuinen en het openbaar gebied. 
Het gemeenschappelijk groen moest de huizen omsluiten 
en zo voor de nodige privacy zorgen. De twee meter 
stroken en enkele wat bredere stroken werden beplant 
met op verschillende momenten bloeiende struiken en 
planten, zodat een levendig geheel ontstond. Het beheer 
van dit gemeenschappelijk groen kwam in handen van 
Huis-en- Wijk.

De wijk werd ingedeeld in ‘stempels’, ieder stempel rondom 
een hof met daar parkeerplaatsen voor de bewoners. Het 
zodanig indelen van de hoven en de ontsluiting zorgde 
ervoor dat de wijk voetganger vriendelijk was en er ruimte 
was om te ontmoeten.

Voor het vervolg van het onderzoek wordt type P, de 
woontoren, als onderwerp gesteld voor herstructurering 
en zal aangeduid worden als de woontoren.

2.3 De woontoren 
Uit de notulen van besprekingen (‘62/’63) tussen 
woningbouwvereniging Huis en Wijk met Bakema en 
Stokla, blijkt dat de hoogbouw in ‘t Hool oorspronkelijk 
gerealiseerd zou worden in een splitlevel-toren, zoals 
de torens in het Berlijns Hansaviertel (een van Bakema 
zijn eerdere werken).  In dit voorbeeld is er ruimte voor 
woningen voor zowel vrijgezellen en alleenstaanden, als 
kleine- en grote gezinnen. 

De uiteindelijke gebouwde middel- en hoogbouw split-level 
flat in ‘t Hool is echter veel eenzijdiger van opzet gebleken 
waarbij de woontoren slechts twee typen split-level en 
een type studio appartementen ondergebracht kreeg. Om 
beter inzicht te verkrijgen in de eerdere ontwerpen en 
het uiteindelijk gerealiseerde ontwerp, zullen deze nader 
behandeld worden. 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat er gebrek is aan 
diversiteit van bewonersgroepen mede als gevolg door 
het eenzijdig opstapelen van de plattegronden. In de 
wijk komen (parkeer) hoven voor waar ruimte is voor 
ontmoeten, als tussenzone tussen privé en openbaar. In 
de hoogbouw komt dit niet terug: de corridor heeft een 
gesloten karakter. De kruidenier komt niet meer met zijn 
kar aan de deur zoals terug te zien op ontwerpschetsen 
uit het archief. De corridor zal daarom een belangrijk 
element zijn binnen de aanpak om in de huidige situatie 
levendigheid in te blazen.

2.3.1 Proces

Een groot discussiepunt binnen de ontwikkeling van de wijk 
was de hoeveelheid hoogbouw. Enerzijds was er Bakema, 
die heel graag hoogbouw toe wilde passen, anderzijds de 
gemeente die het liefst zo min mogelijk hoogbouw zag in 
de wijk. 

Als antwoord op de wens van de gemeente, om zo min 
mogelijk hoogbouw toe te passen, maakte Bakema een 
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Afb. 14 Eerste ontwerpschetsen uit de 1307 tekeningenreeks, volgens het Hansaviertel-principe. [Bron: NAi]
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plan welke zich onderscheidde van de oorspronkelijke 
opzet, vooral wat betreft de verhouding hoogbouw- 
laagbouw. De wand, die uit maisonnettes, galerijwoningen 
en flats zou bestaan was in eengezinswoningen omgezet. 
De algemene indruk was dat het laatste plan een grote 
achteruitgang was: versnippering en een vrij willekeurige 
indeling van huizenblokken. 

De verminderde hoogbouw in het plan maakte de wijk 
minder aantrekkelijk, gekeken naar de ruimtelijke beleving. 
Huis en Wijk pleitte daarom voor 35% hoogbouw. Bakema 
ging hiermee akkoord en kwam met een nieuw plan 
waarin meer verband tussen de twee eenheden kwam, 
en ze minder elkaars spiegelbeeld werden. In dit plan 
ontstond een vrij duidelijke afscheiding van de wijk aan de 
noordzijde door woonwanden.

In de ontwikkelingen van de hoogbouw zelf stelt Bakema in 
rapport V dat hij veel voelt voor het opnemen van andere 
typen hoogbouw, naast de versie met een inwendige gang.

Latere ontwikkeling van de toren en hoogbouw laat een 
duidelijk verschil zien. De toren heeft een inwendige 
gang, de rest een gang aan de zijkant. Bakema vond dat 
de woontoren een ‘straat’ aan de buitenzijde diende te 
krijgen.

Huis en wijk stelde in een brief op 25 februari 1963 aan 
Bakema dat zij, uitgaande van gedifferentieerde hoogbouw 
het volgende wilden:  

-1 kamerwoningen voor vrijgezellen aan inwendige gang. 
-3 kamerwoningen voor ouderen aan inwendige gang. 
-3 of 4 kamerwoningen voor jonge gezinnen. 
-4 of 5 kamerwoningen voor gezinnen zonder kinderen of 
met oudere kinderen. (hogere inkomens).

Het bovenste deel van de woontoren was bestemd voor 
Huis en Wijk. Zij wilden hier graag luxe woningen in 
realiseren. Het financieren van de bouw van de toren bleek 
echter niet haalbaar voor Huis en Wijk. Daarom hebben ze 
later afstand moeten doen van de toren. Hiermee is ook 
de verscheidenheid aan doelgroepen in de toren verloren 
gegaan.

Het uiteindelijke ontwerp laat een middelhoog en hoogbouw 
zien die in 5,8 en 12- hoog  in split-level uitgevoerde 
verdiepingen laat zien met 2, 3 en 5-kamerwoningen. 
In deze flats zijn geen open galerijen, maar met liften 
(weinig stopplaatsen) bereikbare overdekte boven straten, 
waaraan de woningtoegangen liggen met bergingen direct 
na de huisdeur. Bij dit type woning is geen inkijk in kamers 
mogelijk vanaf de boven straten en men woont aan 2 
gevels met alle voordelen van dien.
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drsn B-B: split-level klein + grootdrsn A-A: studio appartementen

2.3.2 Beschrijving 

De galerijflats in ’t Hool lijken in veel opzichten op de 
in de jaren zestig en zeventig heersende flatgebouwen, 
met zijn sobere aanzichten en repetitie in de gevel. 
Stedenbouwkundig gezien dient de hoogbouw in ’t Hool 
als element va het vriendschapsmodel, zoals beschreven 
in de lezingen ‘Van stoel tot stad’. Het gaat zichtbaar een 
relatie aan met de overige typologieën in de wijk. In het 
vriendschapsmodel symboliseren de lage bebouwing de 
kinderen en de hoogbouw de ouders. 

De initiatiefnemers hadden de wens voor privacy en rust. 
Het in zichzelf gekeerde van de wijk is terug te vinden in 
de hoogbouw, die als de kernwand van het noordelijke 
deel van ’t Hool als afbakening werkt. Hierdoor is er 
weinig interactie tussen de wijk met andere stadsdelen 
van Woensel.

De verspreiding van de laag en middelhoogbouw flat 
maakt een spiraalvormige beweging en gaat de hoogte 
in bij de torenflat. De corridor is een belangrijk element 
in de flat. Om de drie verdiepingen bevind deze zich als 
hoofdontsluiting voor de boven en onder liggend splitlevel 
appartementen. Deze ‘straat’ is bedoeld als een plek voor 
ontmoeting, destijds ontworpen om lichte bevoorrading 
mogelijk te maken. 

Er zijn enkel woonfuncties in de flat. Dit leidt, samen met 
de oriëntatie van de woningtypen in de flat tot sociale 
problemen. Er is weinig overzicht en dat gaat gepaard 
met een ‘onveilig’ gevoel. Het gebrek aan zichtlijnen, 
bijvoorbeeld vanaf het balkon met daaronder de liggende 
bergingen levert een lange uit het oog liggende straat op 
en is gevoelig voor ongestoorde criminaliteit. 

De trappenhuizen zijn inpandig met een gesloten karakter. 
De galerij is tevens afgesloten waardoor een lange corridor 
ontstaat, die ter plaatse van de twee meest westelijke 

Afb. 16 Bestaande situatie type P: de woontoren
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hoogbouw blokken en de toren, onderling met elkaar in 
verbinding staan. 

De oriëntatie van de toren is oost-west met aan de oost 
zijde balkons. Ontsluiting is mogelijk vanuit het centrale 
trappenhuis en de lift. De toren is een doorstapeling van 
type M en N. Niet alleen in de woontoren maar ook in de 
overige hoogbouw van de wijk is daarmee een grote mate 
van standaardisatie.

Privé/ openbaar

De flat is te omschrijven als een verweving van drie 
verschillende woontypen, door slim om te gaan met het 
split-level en een-laagse woningen, waarbij  het naar 
beneden treden van de verkeerroute kleine appartementen 
liggen en bij het naar boven gaan de grote appartementen 
liggen. In de ruimtelijke organisatie zal verder in 
worden gegaan op de ontsluiting voor de verschillende 
appartementen. 

De inpandige corridor is enkel een verkeersroute waar 
de voordeuren van de onder- en boven woningen zich 
bevinden. Er zijn geen ramen of verblijfsgebieden hier 
aan gelegen, enkel boven en onder de corridor bevinden 
zich de slaapkamers. Vanuit de inpandige galerij is er dan 
ook geen inkijk naar binnen toe. Aan beide gevels heeft 
men van binnen uit een besloten leefomgeving: zo heeft 
het balkon verticale wanden tussen de appartementen. 
Hierdoor kan de bewoner zelf bepalen in welke mate hij 
uit het zicht blijft tot de omgeving. Afb. 17 Bestaande situatie type P: de 3 typen appartementen in de woontoren
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Afb. 18 Entree naar grondgebonden woningen Afb. 19 Inpandige corridor

Afb. 20 Entree bergingen (zuid) Afb. 21 Hoofd entree (noord)
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Zowel op het maaiveld als in de corridor is een lang 
gestrekte verkeersroute met daaraan enkel voordeuren 
naar de woningen. Zowel van de grondgebonden woningen 
als de hoger gelegen woningen moet men na het naderen 
van de voordeur een trap betreden.  

De galerij is afgesloten voor voorbijgangers. Door het gebrek 
aan toezicht is het aantrekkelijk om spullen te stallen (een 
fiets bijvoorbeeld), zoals zichtbaar op de foto hiernaast. 
Door het gebrek aan herkenbaarheid van de woningen is 
er tevens een laag gevoel van verantwoordelijkheid, met 
het rommelige beeld van de galerij als gevolg. 

Alvorens de ontwerpopgave uitgewerkt wordt, is het 
noodzakelijk de problematiek aan te wijzen. Ook de 
bouwtechnische aspecten dienen mee genomen te worden 
in het ontwerpproces.

2.4.1 Staat van onderhoud

Er zijn twee verschillende woningcorporaties die de 
woningvoorraad beheren van ’t Hool, verdeeld over het 
westelijke deel en het oostelijke deel. Recentelijk is de 
westzijde grootschalig gerenoveerd. De werkzaamheden 
bestonden uit het vervangen van kozijnen, aanbrengen 
van isolatieglas en het opnieuw schilderen. De kleurstelling 
wijkt af van het originele ontwerp, wel is getracht een 
gelijk kleurspel te benaderen. De toegangsdeuren zijn 
rood en de kozijnen zijn donkerbruin geschilderd. Er is 
tevens geprobeerd sociale veiligheid te verbeteren door 
de entree partijen te verfraaien op het maaiveld. 

De galerijflats aan de oostzijde van de wijk zijn in zichtbaar 
achterstallige staat, door de afwijkende kleurstelling van 
het schilderwerk. Er is geen samenhang in de kernwand 
van de hoogbouw, zoals deze voorheen was na oplevering. 
Dit is te danken door de verschillende visies van beide 
woningcorporaties.   

2.4 Reactie op het vooronderzoek  

2.4.2 Aanwijsbare problematiek

Om tot een ontwerpopgave te komen voor de 
naoorlogse woontoren binnen de galerijflats van ’t 
Hool is het nodig om te kijken naar de aanwezige 
problemen. In het vooronderzoek zijn tal van zaken 
in kaart gebracht. Hieronder zal de problematiek 
in algemene zin besproken worden om tot de 
ontwerpaanleiding te komen.

Sociaal ruimtelijke aspecten
De galerijflats uit ‘t Hool zijn gebouwd in stijl 
van de in de jaren zestig en zeventig heersende 
flatgebouwen, kenmerkend door sobere aanzichten 
en een duidelijke repetitie van volumes. Echter 
waar de meeste hoogbouw afgestemd wordt op de 
bezonning binnen een wijk, heeft Bakema in ‘t Hool 
het vriendschapsmodel gehanteerd. Zoals eerder 
beschreven wordt een wijk volgens dit principe 
beschouwd als een gezin, waarbij de ouders rondom 
de kinderen beschermen. Het principe is terug te 
zien in dezelfde opbouw: van hoog- naar laagbouw, 
waarbij afgeweken wordt van optimale bezonning.

Als er gekeken wordt naar de wijk dan zijn de 
overgangen aan de noordzijde drastischer dan bij 
de woningen rondom de hoven. Rondom de hoven 
is onderscheid tussen woningen met een-, twee- en 
drie verdiepingen (zie afb. 22 met de straatprofielen 
genomen door de wijk). De flatwoningen aan de 
noordzijde kaderen de wijk dramatischer en worden 
zijn daarom als kernwand bestempeld. Het ontbreken 
van commerciële functies en een sterke plintwerking 
met bergingen, daar waar de blokken andersom zijn 
georiënteerd, leiden er toe dat er weinig interactie is 
met de overige wijken in het stadsdeel Woensel. 
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A-A

B-B

Afb. 22 Straatprofielen van de woontoren [oranje] in de wijk ‘t Hool [Bron: eigen werk]
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straatprofiel B-B

straatprofiel A-A

Sociale controle
De wijk ‘t Hool is kenmerkend door zijn mondorfunctie, 
waardoor onder de passanten enkel personen bevinden 
die zich met een doel in de wijk bevinden. Dit zijn mensen 
die van- en op weg naar hun woning zijn, de hond uitlaten 
of naar het winkelcentrum gaan. Het ontbreken van 
publiekstrekkende functies leiden ertoe dat gedurende een 
groot deel van de dag de wijk weinig bedrijvigheid kent. 
De bewoners hebben de Werkgroep Veiligheid opgericht 
en houdt zich vooral bezig met buurtpreventie. Daarnaast 
wordt er formeel toezicht gehouden door politie en onder 
andere huismeesters (bij de hoogbouw).

Veiligheid 
Een belangrijk aspect ter bevordering van het veilige 
gevoel in een wijk is zichtbaarheid. Daarmee wordt 
bedoeld zichtlijnen, overzicht en verlichting wanneer het 
donker is. De zuid gevel van de hoogbouw is voorzien 
van reguliere straatverlichting. Aan de noordgevel is dit 
anders: de entree zijde en paden door de groenstrook 

zijn niet voorzien van straatverlichting.  Entree partijen 
tot de flat zijn onoverzichtelijk en niet direct herkenbaar. 
Bij de woontoren bevindt deze zich aan de noord- en 
westgevel, weggewerkt in de oksel van het gebouw. Liften 
en trappenhuizen zijn inpandig en hebben een introvert 
karakter. De kolommen op de begane grond bij de entree 
van de grondgebonden woningen geven, net als bij de 
inpandige corridor een smal en langgerekt pad met ‘dode’ 
hoeken door de nissen. 

De corridor is zelfs verbonden met de drie naastgelegen 
bouwvolumes type M en N. De split-level configuratie van 
de appartementen zorgen ervoor dat de corridor tussen 
de slaap verdiepingen is gelegen in verticale doorsnede. 
Vanuit de corridor komt met door naar boven of beneden 
te gaan in het woongedeelte. Er zijn geen verblijfsgebieden 
op het niveau van de corridorlagen en daarmee is er geen 
toezicht en overzicht vanuit de woning. Ongestoorde 
criminaliteit kan hier zomaar plaatsvinden.  
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Afb. 23 Westgevel [Bron: eigen werk]
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De flatgebouwen in ‘t Hool komen voort uit een periode 
waarin de hoogbouwgolf in Nederland op volle gang was. 
Veel gebruikte bouwmethodes waren grote elementen 
systemen, traditionele bouwmethode (tot beperkte hoogte) 
en gietbouwsystemen. Het casco van de hoogbouw in 
’t Hool is gebouwd volgens de gietbouwmethode.  Een 
overzicht van de bouwwijze, de bijbehorende detaillering 
en tekortkomingen worden hier verder beschreven. 
Inventarisatie is nodig om tot een uitwerking te komen 
voor het ontwerp.

2.5.1 Casco
Het casco is opgebouwd uit in het werk gestorte wanden 
(200mm) met een stramien van 6200 mm. De vloeren 
zijn 150 mm dik (ook in het werk gestort) en zijn verdikt 
aangestort tot  340 mm dikte in de gevellijn (strook van 
910 mm gemeten vanuit het buitenblad). 

Stabiliteit wordt verkregen vanuit de monoliet gestorte 
casco samen met de L- vormige wanden (zie afb. 24) 
tussen de stramienen, ter plaatse van het trappengat in 
de split levelwoningen. Deze stabiliteitswanden zijn over 
de gehele hoogte doorgezet.

De verdiepingshoogte bedraagt 2800 mm. De trappen 
bestaan uit prefab beton elementen die opgelegd zijn op 
nokken. 

2.5 Bouwtechnische aspecten
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hoofddraagconstructieAfb. 24 Doorsnede in perspectief [Bron: eigen werk]
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In het vooronderzoek is gebleken dat over alle 14 
woontypen dezelfde problemen voortkomen als gevolg 
van de bouwtechnische staat van de woningen. 
Koudebruggen en geluidoverlast zijn de grootste klachten 
voor de bewoners. Bij de galerijflat zijn onder andere: de 
in het werk gestorte gevelbanden, balkon aansluitingen, 
de ongeïsoleerde buitenwanden en platte daken grote 
aanstichters voor de koude overdracht.  

In de oorspronkelijke situatie was polystyreenschuim 
met een dikte van circa 20 mm toegepast bij de balkon 
aansluitingen. De huidige balkons zijn afwijkend en 
recentelijk aangehangen.  

Gevel
De gevel bestaat uit een ongeïsoleerde spouwconstructie 
van 270 mm. De opbouw is metselwerk waalverband 
als buitenblad, een spouw van 70 mm en 100 mm 
Poriso binnenblad. Binnenwanden zijn uitgevoerd in 
kalkzandsteen. De gevelbanden zijn onderdeel van het 
vloerveld en dragen ook het buitenblad van het halfsteens 
metselwerk. Energetisch gezien is dit een grote koudebrug 
naar de binnenzijde van de woningen. 

Dak
Het platte dak bestaat uit een in het werk gestorte 
verdiepingsvloer met een dakrand van prefab beton 
elementen. Hiermee is het een bron voor koudebruggen. 
Het isolatiepakket was in oorspronkelijke staat een 
geventileerde kanaalplaat. Het is aannemelijk dat door de 
levensduur van een platdakconstructie, deze is vervangen. 

Beglazing
Er is grotendeels dubbelglas in de kozijnen geplaatst van 
de flat. De flats aan de oostzijde verkeren in achterstallig 
onderhoud.

Vocht
De open stootvoegen in het buitenblad zorgen voor 

2.5.2 Bouwfysisch

voldoende drukvereffening in het buitenblad van de gevel. 
Hemelwaterafvoer is weggewerkt in de gevel. Enkel de 
afvoer van de balkons is in het zicht aanwezig.

Geluid
Een grote problematiek voor de bewoners in de flat is 
de geluidoverlast tussen de appartementen. De woning 
scheidende wand is 200 mm in het werk gestort beton, de 
massa van circa 450 kg/ is niet toereikend voor de huidige 
eisen van het Bouwbesluit. 

Geringe massa in de woning scheidende muren en 
het gebrek aan ontkoppeling, door het ontbreken van 
bijvoorbeeld een zwevende dekvloer, leiden tot sterke 
geluidsoverdracht van zowel contactgeluid als luchtgeluid. 
De vloeren bestaan uit 150 mm beton (gietbouw) met 
een dekvloer van 30 mm. De vloer heeft gevelbanden 
van 340 mm dik met een diepte van circa 740 mm. Alle 
constructiedelen zijn gekoppeld.

De leefbaarheid in de appartementen staat hiermee onder 
druk. Oplossen van het geluidsprobleem is dan ook een 
vereiste.  

Licht
Het split-level principe samen met de daglichtvensters boven 
de binnendeuren zorgen voor goede daglichttoetreding in 
de woningen. De oriëntatie van de woontoren is oost-west 
en daarmee is er vooral diffuus licht in de woningen. 
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Afb. 25 Principe detailering huidige toestand
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De woningen worden verwarmd door een collectief 
verwarmingssysteem. De leidingen lopen door de vloeren 
van de woningen. Er zijn geen afzonderlijke circuits per 
woning. Door de inpandige corridor lopen leidingen aan 
het plafond. Hoge stookkosten zijn het gevolg van de vele 
warmtelekken. 

In afbeelding 25 is het standaarddetail gegeven voor de 
huidige situatie van de split-level woning.

Kwaliteiten
-vrije overspanning tussen de beuken met uitzondering 
van het trappengat (L-wand)
-goede daglicht toetreding (door split-level en glazen 
vensters boven binnen deuren)
-privacy voor bewoners doordat er geen inkijk is vanuit de 
galerij in de slaapkamer of woonkamer

Knelpunten
-geen integrale toegankelijkheid tot studio en split-level 
woningen
-ontbreken isolatie in de gevel
-koudebruggen
-geluidsoverdracht
-sterke scheiding corridor en woongedeelte: geen overzicht 
op de gemeenschappelijke ontsluiting.

2.5.3 Detaillering

Afb. 26 Verticale doorsnede in perspectie

43



Afb. 27 Aanzicht bestaande noordgevel



H3. ONTWERPOPGAVE

In dit hoofdstuk zal het ontwerpproces nader 
worden toegelicht. Vanuit het vooronderzoek naar de 
ontstaansgeschiedenis van ’t Hool, waar het ontwerpproces 
van Bakema is gedocumenteerd, is de woontoren als 
typologie gekozen om een ontwerpopgave uit te voeren 
waarbij deze wordt geherstructureerd. Alvorens dit kan 
gebeuren zal een programma van eisen moeten worden 
opgesteld, waarin de behandelde problematiek in terug 
komt. Vanuit het programma ontstaat dan een visie, 
ondersteund door referentie projecten vanuit eigen 
fascinatie en Bakema. Een helder concept is belangrijk om 
tot het uiteindelijke ontwerp te komen, welke in hoofdstuk 
4 behandeld wordt. 

3.1 Programma van eisen

Er zijn drie schaalniveaus waarop het programma van 
eisen wordt opgesteld. Deze zijn: stedenbouwkundig, 
architectonisch en bouwtechnisch. 

3.1.1 Stedenbouwkundig

Sociale veiligheid is een belangrijk aspect in de huidige 
samenstelling van de wijk. De harde scheiding van de 
hoogbouw ten opzichte van de overige wijken komt voort 
uit het toegepaste vriendschapsmodel. Op wijkniveau 
is tevens de merkbare grens rondom de verticale 
groen-as dor de wijk als gevolg van de verschillende 
woningbouwcorporaties.

-Het behouden van de eenheid tussen de woontoren en de 
kernwand dient van binnen de wijk behouden te worden, 
waarbij naar de aanliggende wijk een ingreep gewenst is.

-Het toevoegen van nieuwe functies in de toren trekt 
levendigheid en bedrijvigheid naar de wijk toe. De toren 
is vanuit de hele wijk zichtbaar en als oriëntatiepunt 
zichtbaar. De ligging aan de westelijke hoofdontsluiting 
zorgt er voor dat het tot de entree van ‘t Hool behoord.

-Sociale differentiatie binnen de wijk dient vergroot te 
worden. Dit kan door in te spelen op meerdere doelgroepen 
en een gevarieerder woningaanbod te bieden (dor 
herstructureren en toevoegingen). De noordzijde van de 
wijk kent in huidige vorm geen woningen voor senioren.

3.1.2 Architectonisch

In voorgaand hoofdstuk is duidelijk geworden dat de 
galerijflat sociale problemen kent op complex en woning 
niveau. Zo is de inpandige corridor, bedoeld als opgetrokken 
straat zoals Bakema deze schetste met de levendigheid 
en de kruidenier kar die hier voorbij liep, niet meer in 
zijn glorie. De sociaal ruimtelijke problematiek dient 
daarom aangepakt te worden naast de bouwtechnische 
tekortkomingen.

-Bakema past een helder concept toe bij de middel en 
laagbouw woningen rondom de hoven, waar geleidelijke 
overgangen zijn tussen ontmoeten, privé en openbaar 
waar privacy in stand blijft. Bij de galerijflat is dit niet 
het geval door de vele toegangen tot de woningen met 
bijbehorende nissen op de corridor lagen. De flat kent 
geen hoven. Het verkeren kan met architectuur gestuurd 
worden tot interactie door middel van zichtlijnen en 
overgangsgebieden.

-Het gebrek aan overzicht en toezicht, samen met de 
afwezigheid van een gemeenschappelijk verblijfsgebied in 
de flat vermindert de sociale veiligheid. Door de inpandige 
galerij als centraal element te stellen, kan de kern van 
het probleem worden aangepakt. Het inbrengen van 
transparantie in de toren samen met een nieuwe route 
creëert nieuwe ruimte voor interactie tussen de bewoners.

-Behoud van eenheid van de oostzijde van de woontoren 
met de overige kernwand. De westzijde krijgt en nieuw 
gezicht, een duidelijk gebaar naar de overige wijken 
waarbij de sobere uitstraling doorbroken wordt. Het moet 
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Afb. 29 Schematisering bestaande corridor

Afb. 30 Visie: nieuwe route die bestaande corridorlagen verbind

Afb. 28 Belevening van groen
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duidelijk worden dat er nieuwe functies zijn. De oostgevel 
krijgt in het gevelbeeld meer openheid, met een duidelijke 
entree.

-De ligging van de toren maakt het een herkenningspunt 
voor de wijk. Dit is de bron om de hele wijk in impuls 
te geven. Daarom komen de nieuwe verhuurbare functies 
terug gegeven aan de wijk. Door een wijkcentrum hier in 
te vestigen zal er meer saamhorigheid ontstaan.

3.1.3 Bouwtechnisch

Het is van belang dat het comfort voor de bewoners 
sterk wordt verbeterd door de huidige normen en eisen 
te benaderen van het Bouwbesluit. Het energetische 
vraagstuk dient opgelost te worden door koudebruggen 
aan te pakken door na-isoleren van spuw, dak en beglazing. 
Geluidoverlast is te verminderen door de woningen 
dicht bij de verkeersruimte (centrale trappenhuis) te 
ontkoppelen door middel van voorzetwanden. Het verticaal 
samenvoegen van de voorheen gelijkvloers appartementen 
neemt de onderlinge overlast weg. 
De energie vraag neemt af door alle woningen te voorzien 
van LTV gekoppeld met Hr-ketels. Vloerverwarming zal het 
energieverbruik verlagen, maar vooral gebruik maken van 
de bufferwerking en het vergroten van de behagelijkheid 
in de woningen. Daarbij ontstaat er een grotere vrijheid in 
de ruimtelijke indeling van de woningen. 

3.2 Visie

Bakema onderscheidde het wonen in hoogbouw (aan 
openbaar groen en het landschap) in; het grondgebonden 
wonen aan de privétuin; wonen in middelhoogbouw aan 
gemeenschappelijk groen; en het wonen ‘aan de horizon’. 
Door deze verschillende woonvormen zou de mens zich 
kunnen identificeren met “de totale ruimte, waarin alles is 
en wordt.” Hoogbouw was volgens Bakema een natuurlijke 
wijze van huisvesting en bood “de unieke eigenschap te 

kunnen vergelijken tussen dat wat veraf is en dat wat 
dichtbij is. 
De mens kan daarmee kiezen te wonen aan de bodem, 
onder de bomen of ‘aan de horizon’, oftewel boven de 
bomen.” De woontoren in ’t Hool had deze eigenschap 
in eerdere ontwerpen, echter de kwaliteit van wonen 
is verloren gegaan door opeenstapeling van slechts 
eenzelfde type split-level plattegrond gelijk aan die van de 
overige hoogbouw van ‘t Hool. Zo is de slimme verweving 
en verdraaiing van split-level, studio en galerij zoals bij 
Hansaviertel weggebleven. De toren was in de ontwerpfase 
bedoeld als koopwoningen gericht op de oudere bewoners 
van de wijk.
De laagbouw ligt in stempels over de wijk gegroepeerd 
om hofjes. Ieder hofje is een overgangsgebied tussen 
privé en openbaar. In de hoogbouw ontbreken deze hoven 
en de corridor is niet de levendige straat zoals op de 
ontwerpschetsen, waar men de voordeur open laat staan 
en de kruidenier met zijn kar voorbij komt. Om de corridor 
als straat te laten functioneren, dient er bedrijvigheid 
komen, het leven aan de horizon moet onderstreept 
worden waarbij interactie ontstaat met het naastgelegen 
groen.
Door de huidige structuur te wijzigen en de karakteristieken 
te versterken zal leefbaarheid worden vergroot. Het 
inbrengen van nieuwe woontypen gericht op zowel 
starters als ouderen geeft een gevarieerde doelgroep 
bewoners. Ontmoeten en beleving zijn belangrijk, waarbij 
de oostzijde van de toren een opener karakter dient te 
krijgen met respect voor het bestaande. 
De westgevel vormt de buitenzijde van ‘kernwand’ van 
de wijk. Hier zal een nieuwe woontypologie samen met 
commerciële functies zichtbaar aan het bestaande worden 
gekoppeld. Deze geven zowel een impuls aan de corridor 
lagen in de woontoren als aan de entree van de wijk. 
Van buitenaf de wijk mag zichtbaar zijn dat ’t Hool na 50 
jaar nog steeds een prachtig gevarieerde wijk is, waar de 
woontoren als herkenningspunt vanuit de omgeving een 
nieuwe rol gaat spelen. 
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Afb. 31 Schets Hansaviertel principe in perspectief [Bron: NAi]
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3.3 CASES

Er zijn twee referentieprojecten gekozen om nader te 
bestuderen om meer inzicht te verkrijgen in de woontoren 
van ‘t Hool. Het eerste project is de Hansaviertel toeren van 
Bakema, dat tot een van zijn populairste werken behoort. 
Deze toren heeft als voorbeeld gediend voor meerdere 
split-level principes die hier van af zijn geleid. De wijze 
waarop Bakema om is gegaan met efficiënt ruimtegebruik, 
privacy en het creëren van ontmoetingsruimte is bijzonder 
te noemen. 

Het tweede project dat behandeld wordt is vanuit 
persoonlijke fascinatie, waarbij een galerijflat niet de 
gebruikelijke optoppingen heeft maar juist volumes heeft 
aangepuist in het gevelbeeld. De vrije overstekken van de 
volumes geven een imposant gevoel van ruimtelijkheid en 
vrijheid.

Beide projecten worden door middel van beschikbare 
tekeningen en schetsen verduidelijkt. Bakema sprak over 
zijn drie woon categorieën van wonen onder de bomen, 
wonen tegen de bomen en wonen boven de bomen. Met 
deze twee referentieprojecten wordt gezocht naar een 
manier om tot ene ontwerp te komen waarbij een nieuw 
type wonen ontstaat: wonen aan de horizon, wonen aan 
de opgetrokken straat. 
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Afb. 32 Aanzicht zuid-oostgevel Hansaviertel [Bron: www.flickr.com]
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3.3.1 Hansaviertel

Hansaviertel is een van de vijf woontorens die zich aan 
de noordelijke rand van de Hansaviertels tussen de 
Bartningallee en het spoor bevind. 

Het Hansaviertel is een stadsdeel van het Berlijnse district 
Mitte met ongeveer 6000 inwoners. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd het stadsdeel voor negentig procent 
verwoest door bombardementen. In de periode 1957-1961 
werd het heropgebouwd als onderdeel van het project 
Interbau waar gerenommeerde architecten als Alvar Aalto, 
Oscar Niemeyer en Jaap Bakema aan mee werkten.

Configuratie
Het Hansaviertel van Van den Broek en Bakema telt 
15 verdiepingen en is onderdeel van een van de zes 
woontorens in het plangebied. De envelop van het gebouw 
heeft een vierkante vorm van 20 m bij 24 m. In verticale 
opbouw is de woontoren uniek: door asymmetrie is een 
complexe plattegrond ontstaan waarbij de appartementen 
en inpandige gangen compact om elkaar grijpen.

De standaard toegepaste woning bestaat uit 48 twee 
kamer appartementen met een vloeroppervlak van 85 m2 
met een beuk van 6 m breed en een totale diepte van 
20 m (oost naar weestgevel). De split-level configuratie 
van de boven en onder woningen geeft een efficiënt en 
compact ruimtegebruik waarbij het leef en woongedeelte 
strikt gescheiden zijn. Dit principe wordt opgestapeld in 
de toren, waarbij de inpandige gang om de centrale as 
wordt gespiegeld. De oriëntatie van de woningen wisselen 
hierdoor om- en bij het opstapelen. De inpandige gang 
komt uit op een groot gemeenschappelijke loggia.

De 24 gelijkvloers studio appartementen op het niveau 
van de gang hebben een vloeroppervlak van 33 m2. 

Verticale ontsluiting in de woontoren, als het centrale 
trappenhuis en de liften, liggen in het midden van de toren. 
Deze komen uit op de 6 inpandige gangen die noord-zuid is 

Architect:  Jaap Bakema
Realisatie: 1960
Configuratie: voetafdruk 20 x 24 m, hoogte 52 m

73 appartementen: 
24x studio (36 m2), 48x 3-kamerappartement split-level (92m2) 
en 1 conciergeruimte

situatie 1:500

Bronvermelding 
5. Hilary French, Rob Gregory -  (2008) ‘Key Urban Housing of the Twentieth Century: 
Plans, sections and elevations’.
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Afb. 33 Ontwerpuitgangspunten voor de Hansaviertel toren. [Bron: ‘Van Stoel tot Stad, een verhaal over mensen en ruimte’]
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georiënteerd. De noordgevel heeft een vluchttrappenhuis.
In de zuidgevel zijn dubbele verdiepingshoge 
gemeenschappelijke loggia’s. Hier kan men verblijven 
doordat het een gemeenschappelijk balkon is voor de 
bewoners, het is een ruimte om te ontmoeten. Op de 
begane grond is er ruimte voor de huismeester en zijn 
er bergingen voor onder andere fietsen. Op het dak is er 
ruimte voor kinderen waar deze kunnen spelen. 

Bakema
Als er wordt gekeken naar het gebundelde werk van 
een selectie van de aantekeningen van Bakema uit ‘Van 
Stoel tot Stad’ dan wordt duidelijk welke gedachtegang 
de architect had achter het concept voor de Hansaviertel 
toren. Hij wilde: ‘weinig ruimte gebruik voor verkeer, veel 
voor wonen’.

Het toepassen van de splitlevel woning heeft Bakema 
in meerdere projecten toegepast in Nederland, de 
wijze waarop het in de Hansaviertel is gedaan is niet 
alleen compact maar door de verdraaiing in horizontaal 
vlak ontstaat diversiteit in het gevelbeeld en de 
plattegrond. Boven en onder de gang plaatste Bakema 
grote appartementen en aan de gang grenst een klein 
appartement. De drie woonvormen a-b-c, (zoals besproken 
in hoofdstuk 1.8 wonen onder de bomen, wonen tegen de 
bomen en wonen boven de bomen) vormen samen een 
soort woontaal om vertrouwd te worden met grote ruimte 
waarin ‘alles is en wordt’.

Bakema creëerde bewust grote woonloggia’s als pleintjes 
aan de inwendige straat, die voor afwisseling zorgen in 
de gevels. ‘Het grote aantal wordt opneembaar voor de 
gebruikers en voorbijgangers’, aldus de architect.

Afb. 34 Aanduiding gebouwen rondom Hansaviertel [Bron: www.flickr.com]
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plattegrond beneden appartement plattegrond loopstraat: 1 kamer studio (r) + toegang 
boven- en beneden appartement (l)

plattegrond boven appartement

doorsnede westgevel zuidgevel

Afb. 35 Tekeningen van de Hansaviertel toren [Bron: ‘Key Urban Housing of the Twentieth Century: Plans, sections and elevations’.]
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Conclusie
Met de Hansaviertel toren heeft Bakema een uniek 
type woontoren neergezet. De asymmetrische gevel, 
met de opeenstapeling van de split-level woningen en 
tegelijkertijd de spiegeling rondom de centrale as levert 
een ingewikkelde puzzel op waar alle stukjes in elkaar valt. 

De configuratie van de Hansaviertel komt voor een groot 
deel over een met de toren in ’t Hool. Beide hebben 
split-level woningen en gelijkvloers woningen. Ook de 
oriëntatie van de corridor is gelijk, deze is ook noord- zuid 
gericht. Echter een groot verschil ligt in de opbouw: bij 
Hansaviertel zijn de gelijkvloers appartementen direct aan 
de corridor gelegen en loopt deze uit tot ene gezamenlijke 
loggia in de zuid gevel. Daarbij zorgt de verdraaiing om 
de middenas per corridor laag ervoor dat er een route is 
ontstaan dat dynamiek geeft aan het gebouw, afleesbaar 
aan de gevel. 

Bij ’t Hool is de slimme opbouw minder geslaagd,  er 
is sprake van enkel opstapeling van eenzelfde type. De 
gelijkvloers appartementen zijn hier weggestopt tussen de 
corridor lagen in de beuk van de centrale ontsluitingen. Bij 
Hansaviertel werken deze juist als verrijking op de corridor 
en bieden ze meer wooncomfort. Hier is de woning wel 
toegankelijk voor minder validen.

In het Hansaviertel zijn de overgangsgebieden duidelijk 
gedefinieerd. Zo is op het dak ruimte waar kinderen veilig 
kunnen spelen. Er kan gezegd worden dat de ‘straat’ in het 
gebouw is opgenomen en dat alle ruimtes en functies in 
elkaar verweven zijn.

Afb. 36 Sectie van de Hansaviertel toren [Bron: Eigen werk]
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Afb. 37 Wozoco -MVRDV [Bron: www.flickr.com]



Beperkende stedenbouwkundige randvoorwaarden met 
betrekking tot de te bouwen hoogte hebben ervoor 
gezorgd dat de enveloppe van de traditionele galerijflat in 
Amsterdam-Osdorp slechts 87 van de 100 wooneenheden 
kon bevatten, waardoor de overige 13 woningen vrij 
hangend aan de gevel zijn bevestigd. Dit is gedaan om de 
grond om de flat openbaar gebied te houden.

Uitkragende woningen
De 13 woningen zijn onderverdeeld in vijf blokken waarvan 
het de grootste afmetingen: 14,5 m breed en 6 m hoog 
met een uitkraging van 11,5 m. Het kleinste blok heeft een 
uitkraging van 5,6 m. 

De constructie is uitgevoerd in staal. Prefab beton 
elementen zijn overwogen voor de uitkraging, echter 
een te zware stempelconstructie zou hiervoor nodig zijn 
geweest naast het feit dat de bestaande constructie 
zwaarder wordt belast. Het gebruik van stalen vakwerken 
als hoofdconstructie heeft niet alleen het voordeel dat het 
een licht systeem geeft door en laag eigen gewicht, ook de 
kosten vallen lager uit door minder materiaal gebruik. De 
woning scheidende vloer bestaat uit een kanaalplaatvloer 
met zwevende dekvloer om te voldoen aan de geluidseisen 
van het Bouwbesluit. 

De onderste vloer, evenals het dak zijn zo licht mogelijk 
uitgevoerd met koudgevormde stalen profielen met 
daarop multiplex, gipsplaat of stalen dakplaten. De gevels 
zijn uitgevoerd in houtskeletbouw. 

3.3.2 Wozoco

CASES

Architect:  MVRDV
Ontwerp : 1994-1997
Configuratie: 9 woonlagen
  100 wooneenheden
  (13 uitkragend)

situatie 1:500

Bronvermelding 
6. Bouwen met Staal (1997), nr. 137, juli/ augustus
7. Artikel: Aanhangwoningen Amsterdam, Buiten wonen in de stad, ir. J.H. Versteegen
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Afb. 38 Constructieve details [Bron: Bouwen met Staal nr. 137 juli/ augustus]
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Afb. 39 Schematisering doorsnede [Bron: Bouwen met Staal] 

Afb. 40 Sparingen voor stalen koppelstukken [Bron: Bouwen met Staal]

Afb. 41 Schematisering aangehangen volumes

Constructie
De vrij uitkragende woningen zijn opgehangen aan de 
galerijzijde: betonnen kolommen in de gevel voeren de 
verticale belasting van de aanhangwoningen af naar 
de fundering (det. 6). De trekkracht uit de bovenregel 
van het vakwerk wordt via twee voorspanstaven in de 
achterliggende betonnen wand afgevoerd (det. 3). De 
verbinding tussen de bovenregel en de voorspanstaven 
bestaat uit een stalen koppeling, een gedrongen stalen 
ligger gelast uit staalplaten, dat verticaal in de wand is 
opgenomen. 

Er is bewust gekozen om de koppelstukken niet in de vloer 
op te nemen. Dit kan leiden tot het doorbuigen van de 
vloer met daarbij optredende ongewenste spanningen 
in de koppelstukken en voorspanstaven. Ook is er 
rekening gehouden met wanneer er bijvoorbeeld geboord 
zou worden in de vloer door de bewoner, of dit dan de 
voorspanstaven zou beschadigen. Daarom is er gekozen 
voor het bevestigen aan de woning scheidende wanden is 
hiermee een logische keuze geworden.
 
Behalve permanente en veranderlijke belastingen is het 
nodig rekening te houden met vormveranderingen van de 
betonnen kolommen direct onder de aanhangwoningen ten 
gevolge van temperatuurveranderingen en door kruip.  Dit 
vertaalt zich anders in een moment op de stalen koppeling 
met een ongewenste toename in krachtbelasting in de 
voorspanstaaf. 

Ter plaatse van de koppelingen tussen de woning 
scheidende wand en de vakwerkspanten zijn in het beton 
sparingen vrijgehouden. De voorspanstaven met de 
omhullingsbuizen zijn aan de wapening van de betonnen 
wand vastgemaakt en direct in de wanden mee gestort. 
Ter plaatse van de aanhangwoningen zijn de galerijen 
later aangestort. 
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Afb. 42 Bouwkundige details [Bron: Bouwen met Staal nr. 137 juli/ augustus]
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Afb. 44 Visualisatie constructie [Bron: eigen werk]

Montage
Tijdens de werkvoorbereiding zijn verschillende scenario’s 
behandeld voor de uitvoeringsfase. Er is bewust gekozen 
om de aanhangconstructie voor ieder woonblok niet als 
een prefab-afgemonteerd blok in te hangen (compleet met 
vloeren en dak) vanwege het te hoge gewicht en het risico 
op te grote maatafwijkingen. Er is gekozen om een twee 
deling in de spanten te maken ter plaatse van de galerij 
voor een eenvoudigere montage. De vakwerkspanten zijn 
in gehesen en met de voorspanstaven aan het betonskelet 
gemonteerd. Onderling zijn de vakwerken gekoppeld door 
de woning scheidende kanaalplaten en de windverbanden 
boven in het dakvlak en onder de onderste (houten)
vloer. Hierna is de voorspanning aangebracht, omdat 
de staalconstructie anders nog niet kan zetten onder de 
belasting van de kanaalplaatvloeren. Pas toen kon alles 
correct worden afgesteld.

Brandwerendheid
De hoofddraagconstructie van de aangehangen woningen 
zijn 60 minuten brandwerend uitgevoerd. Dit is deels door 
middel van plaatmateriaal. De aansluitingen in het vakwerk 
geven knelpunten en zijn daarom uit voorzorg gespoten 
met vermiculiet. Het staalskelet is volledig ingepakt met 
isolatiemateriaal, om zo ook contactgeluid te verminderen.  
Op de plaatsen waar de staalconstructie door de galerij 
aan het betoncasco vast zit is plaatselijk een koudebrug, 
die aan het bouwbesluit voldoet.

Conclusie
Het aanhangen van woningen is een succesvol toe te passen 
oplossing. In het geval van Wozoco van MVRDV is het bij 
nieuwbouw toegepast. Gezien de flink overspanningen 
moet het bij een de smallere woontoren van ’t Hool 
mogelijk zijn om. Het is een interessante methode om 
aan wooneenheden differentiatie toe te voegen van een 
galerijflat. Het toepassen van een staalconstructie levert 
een licht bouwsysteem op.

Afb. 43 Schematisering doorsnede [Bron: Bouwen met Staal] 
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Afb. 45 Uitzicht naar oostzijde van de wijk [Bron: Archief TUe]
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3.4 CONCEPT

Na bestudering van de referentieprojecten, waarbij het 
Hansaviertel de grondslag was voor het eerste ontwerp 
van de toren in ‘t Hool, en het project van MVRDV waarbij 
een unieke oplossing is bedacht, zal in deze paragraaf het 
concept worden geformuleerd. 

In de visie voor het ontwerp is al besproken dat Bakema 
het wonen in hoogbouw (aan openbaar groen en het 
landschap) onderscheidde in; het grondgebonden 
wonen aan de privétuin; wonen in middelhoogbouw aan 
gemeenschappelijk groen; en het wonen ‘aan de horizon’. 
Hoogbouw was volgens Bakema een natuurlijke wijze van 
huisvesting en bood “de unieke eigenschap te kunnen 
vergelijken tussen dat wat veraf is en dat wat dichtbij is. 

De hofjes die door de hele wijk is terug te vinden 
ontbreken in de flat. Bedrijvigheid en interactie ontbreken, 
de architectuur speelt hier niet op in. De toren bezit de 
sterkste kwaliteit, het zijn van het herkenningspunt door 
de gehele wijk. 

Het concept wordt duidelijk gemaakt aan de hand van 
mogelijke oplossingen voor herstructurering, waarbij 
deze uitgebeeld worden. Vervolgens wordt de gekozen 
aanpak beschreven met de daaruit volgende ingrepen. 
In hoofdstuk 4 volgt de uitwerking door middel van 
tekeningen, toelichting en sfeer impressies.
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a. optoppen

b. aankoppen

c. aandikken

d. nieuw volume

e. uitbuiken

f. uitplinten

g. optoppen/ uitkragen

h. aanpuisten

Afb. 46 Overzicht mogelijke toevoegingen
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3.4.1 Herstructureren

Herstructureren is het op nieuwbouwkwaliteit brengen van 
vooroorlogse en vroeg naoorlogse meergezinswoningen. 
Het gaat een stap verder dan renovatie, waar enkel door 
combinatie van onderhoud en milieumaatregelen de 
levensduur verlengd wordt met tenminste 25 jaar.

Bij het herstructureren wordt uitgegaan van de bestaande 
stedenbouwkundige situatie. Funderingen en casco zijn van 
goede kwaliteit en worden hergebruikt voor de ingrepen. 
Veelal zijn de ingrepen passend binnen een wijkaanpak, 
gericht op meer differentiatie. Milieuwinst wordt geboekt 
door aanpak schil, installaties en sanitair op hoog niveau. 

Het toevoegen van nieuwe volumes en ingrepen kan op 
verschillende manieren. Het casco kan hierbij dragend 
element zijn of er kan los van worden gebouwd. Om 
beter inzicht te krijgen is er een overzicht van bestaande 
woningvoorraad in Nederland verdeeld in zestien 
categorieën. (bron: ISSO-Publicatie, 2007) Vervolgens zijn 
de algemene knelpunten voor de galerijflat aangegeven in 
de tabel hiernaast, die ook voor de woontoren in ’t Hool 
gelden. 

Kijkend naar de woontoren in ‘t Hool dan zien de 
verschillende toe te passen renovatieconcepten eruit als 
geschematiseerd op de linker pagina. Om tot een geschikt 
concept te komen moet een heldere keuze gemaakt 
worden. De corridorlagen zijn zoals eerder aangegeven 
het ‘verbindende’ element en daarom worden er aan 
deze elementen nieuwe volumes toegevoegd. Van de 
uitgebeelde concepten geeft aanpuisten de voorkeur. 
Van binnen de wijk blijft het volume een toren. Vanuit de  
buitenzijde van de wijk ontstaat door het ‘aanpuisten’ een 
nieuwe interactie. Aanpuisten versterkt het gevoel van 
het wonen aan de horizon het meest ten opzichte van de 
overige mogelijkheden en zal het sterkst een samenspel 
aangaan met de corridorlagen. Met dit concept zal de 
toren dan ook aangepakt worden.  

Eigendom

Beschrijving bouwjaar aantal part. Bezit soc. huur par. huur

1 Vrijstaande woning voor 1966 502000 417000 30000 55000

2 Twee onder een kap voor 1966 77000 245000 87000 41000

3 Rijtjeswoning voor 1946 596000 358000 149000 107000

4 Rijtjeswoning 1946-1965 753000 452000 30000 264000

5 Galerijwoning voor 1966 126000 82000 25000 19000

6 Portiekwoning voor 1966 502000 226000 176000 75000

7 Beneden-bovenwoning voor 1966 220000 88000 77000 44000

8 Vrijstaande woning 1966-1988 333000 299000 12000 12000

9 Twee-onder-een-kap 1966-1988 282000 240000 28000 11000

10 Rijtjeswoning 1966-1976 659000 329000 264000 66000

11 Rijtjeswoning 1976-1980 232000 116000 104000 16000

12 Rijtjeswoning 1980-1988 546000 246000 246000 60000

13 Galerijwoning 1966-1988 245000 22000 184000 37000

14 Portiekwoning 1966-1988 176000 14000 132000 26000

15 Overige flatwoning 1966-1988 151000 20000 98000 30000

16 Woning jaren negentig na 1988 546000 273000 246000 55000

Afb. 47 Bestaande Nederlandse woningvoorraad [Bron: ISSO-publicatie 77, 2007]

Constructie Onderdeel Knelpunten

Casco grote elementen, detaillering, uitbreidbaarheid,

 inflexibiliteit, slecht materiaal, koudebruggen

 galerijen balkon

Gevel bouwfysica, detaillering, isolatie

Bouwfysisch

Comfortabel en Akoestiek woningscheidend slechte isolatie 

gezond Brand slechte isolatie

 binnenklimaat Thermisch niet geioleerd

Vocht koudebruggen

Ventilatie slechte ventilatie

Energiebesparing lange ongeïsoleerde leidingen, hoge E-vraag

Voorzieningen

Installaties cv, ketel verouderde ketel

elektrisch verouderde installatie, ingegoten leidingen

Eindapparaten Keuken en sanitair inefficiënte warmtehuishouding

Afb. 48 Knelpunten en herstructureren flats jaren ‘60 [Bron: ISSO-publicatie 77, 2007]
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1 Vrijstaande woning voor 1966 X
2 Twee onder een kap voor 1966 X
3 Rijtjeswoning voor 1946 X X
4 Rijtjeswoning 1946-1965 X X X
5 Galerijwoning voor 1966 X X X X X X X X X
6 Portiekwoning voor 1966 X X X X X X X X X X X
7 Beneden-bovenwoning voor 1966 X X
8 Vrijstaande woning 1966-1988 X X
9 Twee-onder-een-kap 1966-1988 X X
10 Rijtjeswoning 1966-1976 X X
11 Rijtjeswoning 1976-1980 X X
12 Rijtjeswoning 1980-1988 X X
13 Galerijwoning 1966-1988 X X X X X X X X X
14 Portiekwoning 1966-1988 X X X X X X X X X X X
15 Overige flatwoning 1966-1988 X X X
16 Woning jaren negentig na 1988 X
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a. bestaande inpandige corridor: toegang tot beneden- 
en bovenwoning

b. verbreden corridor, aanpuisten nieuwe volumes en inbrengen verblijfsgebied voor split-
level appartement (groot)

c. bestaande drsn (gelijkvloersstudio) d. verticaal samenvoegen (2x studio tot duplex) e. ruimte creëren 

Afb. 49 Overzicht van de ingrepen
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De ingrepen zijn gericht op het vergroten van het 
wooncomfort, het oplossen van sociale problematiek 
(inbrengen van overzicht) en het vergroten van woning 
differentiatie. Naast het aanpuisten van de nieuwe 
volumes, bestaan de interne ingrepen onder andere uit het 
vergroten van de huidige gesloten corridor. Transparantie 
wordt ingebracht en de corridor wordt deels uitkragend 
(afb. 49b )om ruimte te maken voor het ontmoeten. Aan 
de corridor komen nieuwe woningen en 2 commerciële 
ruimtes. De bestaande (grote) split-level woningen krijgen 
een verblijfsgebied aan de corridor zodat de harde grens 
verbroken wordt tussen privé en openbaar. 
De weggestopte gelijkvloers woningen worden verticaal 
samengevoegd tot een duplex woning (afb. 49c/d). Ook 
wordt er ruimte gecreëerd om de corridor lagen onderling 
te koppelen (afb. 49e) met een nieuwe route door de 
woontoren en tot slot worden de huidige gelijkvloers 
appartementen samengevoegd en integraal toegankelijk 
gemaakt. Kort samengevat zijn hieronder de ingrepen 
gegeven:

Ruimte creëren
-verbreden corridor
-verwijderen enkele split-level woningen en deze als 
onderdeel van de route vormen

Aanpuisten
-inbrengen van woningdifferentiatie door gelijkvloers 
integraal toegankelijke studio appartementen aan te 
hangen, bedoeld voor zowel vrijgezellen als ouderen 

Verticaal samenvoegen
-de door corridorlagen ingesloten bestaande gelijkvloers 
appartementen samenvoegen tot duplexwoningen
-deze nieuwe type aansluiten op de lift

Uitbuiken
-vergroten van verticaal samengevoegde appartementen 
(type duplex), slaapkamer en balkon uitbuiken

3.4.2 Ingrepen

Verticaal samenvoegen
Het verticaal samenvoegen van twee woningen.

Uitbuiken
De woningen naar voren uitbreiden zonder fundering en extra 
functies (bijvoorbeeld installaties).

Aanpuisten
Als uitbuiken, maar dan op onregelmatige wijze of alleen hier en 
daar bij enkele woningen.

Verduurzamen
-verbeteren energieprestatie
-terugdringen energievraag
-aanpakken geluidsoverlast door onder andere: 
aanbrengen zwevende dekvloer in de corridor, verticaal 
samenvoegen. 
-installaties vernieuwen, LTV voor zowel nieuwe volumes 
als bestaande woningen door middel droog inbouwpakket
-isoleren van gevel (de spouw)

Bij verduurzamen en herstructureren is de eerste stap altijd 
er voor te zorgen de energievraag te beperken volgens de 
Trias Energetica. Isoleren van de buitenschil (vloer, gevel, 
dak) is daar een logisch gevolg van. Daarnaast zijn er 
maatregelen op het gebied van installaties die zorgen voor 
een drastische beperking van het energiegebruik, zoals: 
Verbeterde natuurlijke ventilatie, warmteterugwinning 
uit ventilatielucht of douche water. De tweede stap is de 
inzet van duurzame energie. Ten derde moet zo efficiënt 
mogelijk gebruik gemaakt worden van fossiele brandstof. 
Dit betekent vervanging van de oude cv-ketel door een 
Hr-ketel, gebruik maken van een warmtepomp en deze te 
combineren met LTV. 
De grootste winst wordt gehaald door het vervangen 
van de CV en alle woningen te voorzien van lage 
temperatuurverwarming. Bij een lagere temperatuur vindt 
een gevoel van behaaglijkheid plaats en de ruimte die 
bespaard wordt is een groot voordeel. Het toepassen van 
een droog inbouwsysteem hiervoor biedt gelijk kansen 
voor het deels oplossen van de geluidsoverlast. 
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Afb. 50 Oostgevel vanuit de wijk (bestaande situatie)



H4. UITWERKING

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp uitgewerkt en toegelicht. 
De tekeningen en aanpassingen aan de woontoren worden 
per ingreep behandeld hetzij verticaal samenvoegen van 
de bestaande gelijkvloers appartementen in de meest 
noordelijke beuk, het vergroten van de inpandige corridor, 
het creëren van een nieuwe route door de flat, het 
inbrengen van nieuwe verhuurbare ruimte als werkfunctie 
en het aanhangen van studio appartementen. De ingrepen 
aan- en tussen de corridor worden tot slot gekoppeld met 
de bestande split-level woningen, door de grote split-
level woningen een verblijfsgebied te geven direct aan de 
nieuwe corridor.

Allereerst zal het totaal beeld gegeven van deze ingrepen 
door middel van geveltekeningen van de nieuwe situatie. 
Hiernaast is de doorsnede gegeven van de middelste beuk 
daar waar alle toevoegingen, op het verticaal samenvoegen 
na, is te zien. Al het tekenwerk is tevens terug te vinden 
op de bijgevoegde Cd-rom.

4.1 Aanpassingen

De daarna opvolgende paragrafen gaan in op de 
constructie, door middel van een standaard detaillering 
die toegepast wordt op alle nieuwe toevoegingen aan de 
west gevel. Vervolgens wordt het nieuwe materiaal dat 
geïntroduceerd wordt voor de toevoegingen besproken. 

Het verduurzamen van het hele complex gebeurd door 
op energetisch niveau de energievraag te verlagen en 
gebruik te maken van de aanwezige eigenschappen van 
de toren.  Ook de bestaande split-level woningen krijgen 
lage temperatuur verwarming, met als gevolg dat het 
hogere renovatie inbouwpakket er toe leidt dat de trappen 
opgehoogd dienen te worden. Dit biedt gelijk kansen om 
de trappen met houten treden te ontkoppelen van de 
prefab beton achter constructie zodat geluidoverlast naar 
naastliggende appartementen verminderd wordt. 

Afb. 51 Dwarsdoorsnede 1:250
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Afb. 52 Westgevel
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Afb. 53 Zuidgevel
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Afb. 54 Oostgevel
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Afb. 55 Noordgevel
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Afb. 56 Nieuwe entree tot duplex woning
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4.1.1 Verticaal samenvoegen

In de huidige situatie bevinden zich inde meest noordelijk 
beuk 10 gelijkvloers studio appartementen die worden 
ingesloten door de corridorlagen. Deze appartementen 
zijn weggestopt in de split-level opeenstapeling, waarbij 
er in de beuk met de hoofdontsluiting ruimte overblijft 
voor dit type woning. Het gevolg is dat deze studio 
appartementen rondom veel geluidsoverlast kent. Niet 
alleen door de liftschacht en het centrale trappenhuis, ook 
de corridorlagen en de boven- of onder buur is een bron 
voor overlast. 

De ontsluiting vindt enkel plaats vanuit een corridor laag 
vanuit het centrale trappenhuis. Een verbinding met de lift 
is er niet. Het gelijkvloerse appartement is daarmee niet 
integraal toegankelijk en niet geschikt voor ouderen en 
mindervaliden.

De ingrepen die plaats gaan vinden zijn gericht op het 
vergroten van de kwaliteit die de woning kan bieden, het 
oplossen van een groot deel van de geluidsoverlast en het 
vergroten van wooncomfort. Door twee appartementen 
verticaal samen te voegen ontstaat een grotere woning. 
Er is geen onderlinge overlast tussen de bewoners 
meer want nu wordt de duplex woning ingeklemd door 
de corridorlagen. Ook wordt dit nieuwe type woning 
verbonden met lift waarbij een overgangsgebied ontstaat 
met een vide voor de entree van de woning, enkel 
bereikbaar voor bezoekers en bewoners. 
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Afb. 57 Gelijkvloers studio (bestaande toestand)

a) 2-gelijkvloers studio woningen (bestaand) b) verticaal samenvoegen tot duplex woning  (nieuw)

Afb. 59 Doorsnede studio (bestaande toestand)

studio

studio

studio

studio

studio

studio

studio

studio

studio

studio

In de nieuwe situatie (afb. 60 en 61) worden de keuken en 
badkamer verplaatst. De badkamer werkt als buffer tussen 
het centrale trappenhuis en de woning. De voormalige 
keuken maakt plaats voor de nieuwe entree hal. Hierin 
is een vide en het bestaande kozijn in de noordgevel 
zorgt voor daglichttoetreding tot de woning. Dit nieuwe 
overgangsgebied is privé en enkel toegankelijk voor de 
bewoner en zijn gasten, het is afgesloten door een glazen 
pui. Door aanpassing in de liftbediening kan enkel de 
bewoner de ‘tussen’ verdieping bereiken. De slaapkamer 
worden tevens extra geïsoleerd tegen geluid.

Afb. 58 Schematisering herstructurering  
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Afb. 60 Entree tot duplex woning Afb. 61 Slaapverdieping
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Afb. 61 Verticaal samenvoegen van 2 studio’s tot 1 duplex woning

Ground level

P=0

P=0

In de doorsnede is zichtbaar dat de woonkamer en 
slaapkamer worden vergroot. De detaillering is zo 
uitgevoerd dat het balkon met minimale ingrepen is na te 
isoleren en deze dicht kan worden gezet tot verblijfsgebied, 
mocht de bewoner dat in een toekomstig stadium willen.
De hele woning is voorzien van een droog inbouwpakket 
met lage temperatuurverwarming. Zo ontstaat een 
vrije indeling van de woning zonder in het oog staande 
radiatoren.
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Afb. 62 Uitbuiken slaapkamer en balkon (woonkamer)
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Afb. 63 Verbreden van inpandige corridor
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4.1.2 Corridor: vergroten

De corridor is in zijn huidige toestand een gesloten galerij. 
De borstwering met de puien, de sterke kolomwerking en 
de nissen van de entrees naar de woningen leveren een 
somber beeld op. Het vergroten van de corridor en het 
transparant maken, geven de westgevel  openheid dat 
uitnodigt tot verblijven en ontmoeten. 

Het verwijderen van de borstwering en het aanhangen 
van een transparant volume geeft plaatselijk een bredere 
‘straat’. De bestaande nissen tot de woningen verwateren 
hierdoor, er ontstaat een groter zichtveld en de dode 
hoeken vallen weg.

De vloer is van constructieglas en daarmee beloopbaar. 
Om warmte en lichtinval te reguleren is aan de buitenzijde 
zonwering verwerkt. Over de twee middelste beuken 
wordt de corridor verbreed. De overige beuken wordt deze 
terug liggend in het bestaande gevelvlak vernieuwd met 
een verdiepingshoge transparante gevelvulling.
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Afb. 64 Plattegrond corridor (nieuwe toestand)

Ground level

P=0

P=0
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Afb. 66 Drsn B-B

Afb. 65 Drsn A-A

In afbeelding 64 (en afb. 66) is te zien hoe over de twee 
middelste beuken de corridor is verbreed. De overige 
beuken hebben een terug liggende gevelvulling (afb. 65).  

De uitkragende corridor heeft zonwering, daarmee is 
de intensiteit van de lichtinval regelbaar. Het verbreden 
van de galerij levert overzicht op. Hoewel de nissen bij 
de woningen behouden blijven, is de drempel voor 
ontmoeting lager.
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Afb. 67 Nieuwe route met hof-werking, vebinden corridor lagen
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4.1.3 Nieuwe route

‘Onze bedoelingen met de vorm ervan (steden) worden 
onduidelijk. Zou het niet waar zijn dat het bevorderen van 
ontmoetingen van gemoed tot gemoed door middel van 
architectuur een bijdrage is om de mens meer thuis te 
doen zijn in zijn steeds groter wordende leefomgeving. Het 
gebruik van een gebouw kan toch ook een belevenis zijn 
van de verbinding: mens – ding – ruimte’.4  aldus Bakema.

In de woontoren van ’t Hool zullen de vijf corridorlagen 
gekoppeld worden door de nieuwe route. Deze route biedt 
de mogelijkheid om te verblijven, naar buiten te gaan het 
balkon op en van het uitzicht te genieten. Het toevoegen en 
koppelen van de nieuwe route op de bestaande inpandige 
corridor is meer dan een trappenhuis: de ruimte geeft 
mogelijkheid om van de route af te wijken en interactie 
aan te gaan. 

De woontoren is gekoppeld met de 2 laagste corridorlagen 
met de aangrenzende middelhoogbouw aan de noordzijde. 

De ontstane ‘pleinen’ in de route biedt ruimte om inpandig 
te verblijven. Op deze wijze geeft de toren een nieuwe 
functie terug aan de bewoners van de drie gekoppelde 
woonblokken. Door de route afsluitbaar te maken met 
glazen puien is de ruimte regelbaar tegen onder andere 
tocht.
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plattegrond D

Afb. 68 Overzichtsblad nieuwe route tussen de corridorlagen

peil

peil
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Afb. 69 Principe: aanzicht westzijde route
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Afb 70. Principe: aanzicht oostzijde route
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Afb. 71 Toevoeging: werkfunctie
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4.1.4 Aanpuisten: werkfunctie

De werkfunctie is de meest dynamische ruimte die in de 
woontoren zal ontstaan. Niet alleen worden er volumes 
aangehangen aan de galerij, deze loopt ook terug in de 
toren waarbij het de corridor omarmt. Door transparante 
scheidingen en gebruik van vides zijn er vele zichtlijnen 
die een samenspel aangaan. 

De vide wekt de indruk dat de corridor als een ‘brug’ door 
de nieuwe ruimte loopt. De werkruimtes zijn ingedeeld 
achter elementen die het zicht filteren. Zo kan de gebruiker 
zelf de mate van transparantie bepalen naar de bewoner 
toe. 

Door werkruimtes te introduceren wordt de huidige mono-
functie verbroken. Door de verhuurbare ruimte terug te 
geven aan de wijk, door er een wijkcentrum in onder te 
brengen ontstaat er een directe respons.
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Afb. 72 Lengte doorsnede: werkfunctie

De toegang tot de werkruimte vindt plaats vanuit de 
corridor. Men betreedt het bovenste volume en kan naar 
beneden gaan om in een van de kantoorcellen te gaan 
werken. Het gevelbeeld van de uitkragende volumes zijn 
in eenheid met de studioappartementen en uitbreidingen 
van de duplexwoningen.
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Afb. 73 Niveau 00 :vrij indeelbare werkplekken
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Afb. 74 Niveau 01: entree tot werkfunctie (corridorlaag)
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Afb. 75 Niveau 02: werkplekken
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Met de kleuren in de plattegronden is aangegeven hoe 
de verschillende vloer hoogtes van elkaar verschillen. 
Men komt binnen vanuit niveau 01. Men kan van hieruit 
naar beneden het langgerekte volume betreden naar de 
kantoorcellen. Vanuit de corridor is de ruimte afgesloten 
met een doorlopende pui zodat klimaatbeheersing 
mogelijk is. 

De werkfunctie speelt een belangrijke rol voor de 
westgevel. De leidingen van de toevoegingen komen 
dit volume binnen en zijn aangesloten op de bestaande 
schachten (aangegeven met oranje in afbeelding 73). Er 
zijn twee verhuurbare ruimtes in het gebouw opgenomen, 
zodat dit principe zich herhaald. In hoofdstuk 4.4 wordt 
het leidingverloop verder toegelicht. 

95



Afb. 76 Toevoeging: gelijkvloers studio appartement
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4.1.5 Aanpuisten: studio

In de huidige staat van de woontoren is er sprake van 
eenzijdig woningaanbod welke niet geschikt is voor iedere 
doelgroep. De split-level woningen en de gelijkvloers 
appartementen zijn allen niet integraal toegankelijk 
voor invaliden. Aanpassing hierin is niet mogelijk zonder 
drastische ingrepen. Zoals al aan bod gekomen worden 
de bestaande gelijkvloers appartementen, ingeklemd 
door de corridorlagen, verticaal samengevoegd tot een 
groter appartement type duplex met een aansluiting tot 
de liftschacht.

De vraag naar een gelijkvloers woning blijft daarmee 
bestaan. Deze wordt als nieuw volume aan de corridor 
gehangen. De woningdiversiteit is daarmee sterk 
verbeterd en geeft ouderen en mindervaliden een ruimte 
om te wonen in de woontoren. 

Doordat nu aan iedere corridor een studio appartement is 
gekoppeld zal tevens sociale veiligheid worden verbeterd, 
er is immers direct contact met passanten en mede 
bewoners. 

Met de studio woning ontstaat een nieuw type: het wonen 
aan de horizon.
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Afb. 77 Plattegrond gelijkvloersappartement (toevoeging)

98



Afb. 78 Sfeer impressie vanuit de corridor
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Afb. 79 Lengte doorsnede A-A (studio)
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Afb. 80 Dwars doorsnede B-B (studio)

De studio is een compact appartement, bedoeld om een 
goed bereikbare woning te bieden aan mindervaliden en 
starters. De ligging aan de corridor geeft een uniek beeld 
waarbij een sterk gevoel van vrijheid aanwezig is (afb. 78). 

De staalconstructie is in de wanden en vloeren 
weggewerkt. Enkel het plafond en de overgang, ter 
plaatse van de kozijnen waar dit bloot wordt getoond 
(afb. 76), is zichtbaar hoe deze nieuwe woonvorm tot 
stand is gekomen. De stalen liggers en schoren zijn hier 
brandwerend gespoten en doen mee aan het sfeerbeeld. 
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Afb. 81 Vergroten leefbaarheid corridor: betrekken split-level woningen tot de galerij door toevoeging verblijfsgebied
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4.1.6 Split-level: koppelen aan corridor

Om te voorkomen dat een deel van de problematiek in de 
toren in ’t Hool wordt aangepakt, door enkel toevoegingen 
te doen, worden de split level woningen betrokken in 
het ontwerp door deze te koppelen aan de corridor. Dit 
wordt bereikt door de grote split-level woningen een 
verblijfsgebied te geven aan de westzijde, op het niveau 
gelijk met de corridor. 

Eenheid in materialisering van de gevelvulling met 
de studio appartementen zorgen voor eenheid. Het 
vervangen van het metselwerk door de houten geveldelen 
en transparante puien leiden tot een meer dynamische 
omgeving wanneer men de corridor betreed.  

De karakteristieken van de split-level blijft behouden 
echter er wordt een keuze gegeven aan de bewoner om 
in het overgangsgebied te verblijven, tussen privé (de 
woning) en openbaar (de corridor).
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Afb. 82 Plategrond corridor laag
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Afb. 83 Groot split-level appartement: creëren werkkamer (schaal 1:100)

In de plattegrond is zichtbaar dat dezelfde nis-werking 
aanwezig is als in de bestaande situatie. Echter de harde 
lijn bij de split-level woningen wordt door de transparante 
puien van de nieuwe verblijfsgebieden vriendelijker. Het 
inbrengen van transparantie geeft zichtlijnen die nog 
steeds afgescheiden worden door dezelfde fysieke grens, 
maar een gevoel van ruimtelijkheid geeft. 

Aan beide zijden van de corridor zal hetzelfde nieuwe 
materiaal hout gebruikt worden. Het strenge en sobere 
karakter van het beton (de kolommen) en metselwerk 
wordt daarmee doorbroken.

Het nieuwe overgangsgebied met de bestaande woningen 
zal de levendigheid van de corridor een positieve een 
impuls geven.
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Bronvermelding 
8. Centrum Hout – 3e gewijzigde druk (2010) ‘Gevelbekleding van massief 
hout: opbouw, detaillering en tips’, Almere
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Afb. 84 Dwarsdoorsnede studio

DAKOPBOUW
-geveldelen Western Red Cedar 210x25 mm
-ventilatiespouw 19 mm
-rachelwerk 19x45 mm
-afschotisolatie 16 mm/m, 0-50 mm

PREFAB DAKPLAAT
-waterkerende folie
-plaatmateriaal 18 mm
-minerale wol 135 mm
-dampremmende folie
-plaatmateriaal 18 mm
PLAFONDAFWERKING
-bij isoleren 35 mm
-gipsplaat 12,5 mm
-stucwerk 10 mm

WANDOPBOUW
STAR-FRAME WAND incl. verticaal regelwerk
-stucwerk 10 mm
-dubbele gipsplaat 2 x 12.5 mm
-C-profiel koudgevormd verzinkt 160mm
-minerale wol 160mm
-plaatmateriaal 18 mm
-water-kerende damp-open folie
-rachelwerk
-Western Red Cedar 25mm verticaal geplaatst

VLOEROPBOUW
-vloerafwerking 20mm
FONTERRA RENO DROOGBOUW VLOERVERWARMING
-afbouwplaat 5 mm
-Fonterra PB-buis  12x1,3 mm
-systeemplaat Fonterra Reno (verlijmd)
QUANTUM DECK VLOER
-51mm beton zelfverdichtend
-C-profiel koudgevormd verzinkt 230mm
-minerale wol 140mm
-rachelwerk
-geveldelen Western Red Cedar 210x25mm
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4.2 Materialen

In de torenflat worden andere gevelmaterialen 
geïntroduceerd voor de nieuwe volumes. Deze krijgen een 
houten gevelbekleding die rondom een strakke afwerking 
krijgt. Vanaf het maaiveld ervaart men de volumes 
hetzelfde als vanuit de nieuwe corridor, die door de glazen 
toevoeging een riant uitzicht geeft naar overige wijken. 
Kijkt men van boven naar de bovenzijde van de nieuwe 
volumes dan ziet men geen dak, het overhellende beeld 
wordt juist versterkt door de doorgezette gevelbekleding. 

De nieuwe ruimtes die ontstaan door de nieuwe route 
en het inpassen van werkruimtes, worden afgesloten 
door transparante vlakken. Te allen tijde is er interactie 
door middel van zicht. Compartimentering is nodig voor 
beperking van geluid overlast en het waarborgen van 
privacy. Geluidisolatie vindt ook plaats door wand en 
plafondafwerking.

4.2.1 Gevel

Gevelbekleding vormt de buitenste schil van een 
gebouw en is daardoor niet alleen beeldbepalend, maar 
beschermt ook de achter constructie tegen weer en 
wind. Vele houtsoorten zijn bruikbaar voor de toepassing 
gevelbekleding. Wel moet er gelet worden op een aantal 
criteria. Gezien de moeilijke bereikbaarheid van de nieuwe 
geveldelen van de volumes voor toekomstig onderhoud, 
dient de gekozen houtsoort een grote weerstand tegen 
houtaantasters te hebben.

Deze natuurlijke duurzaamheid van de houtsoort is vaak 
niet genoeg waardoor na behandeling nodig is. Andere 
zaken die belangrijk zijn bij gebruik van houten delen 
zijn: voldoende ventilatie, oppervlakte afwerking en het 
gebruikte afwerksysteem.

Afmetingen
Er zijn grote variatie in afmetingen beschikbaar voor gevel 
delen. Volgens Fins praktijkonderzoek hebben dikkere 

profielen (vanaf 25 mm) een langere levensduur. Ventilatie 
is belangrijk voor de levensduur en behoud van de gevel. 
Er is gekozen om de gevel delen verticaal te plaatsen voor 
het bijbehorende architectonische beeld. Vanuit de corridor 
ontstaat zo een samenspel met de kolommenstructuur die 
door wordt gezet in de belijning van de gevel. 

Open gevelbekleding, waarbij de delen met een 
onderlinge afstand van 7 tot 10 mm van elkaar bevestigd 
zijn, ventileert optimaal. Ook constructieve spanningen 
zullen niet optreden. Open gevelbekleding gaat doorgaans 
gemakkelijker lang mee. Achter het regelwerk past men 
een damp-open vochtkerende folie toe, welke in het geval 
van open gevelbekleding uv-bestendig dient te zijn.

Western Red Cedar
Western Red Cedar is een veelgebruikt houtsoort in 
de bouw. In ’t Hool is deze houtsoort gebruikt voor de 
boeiborden van de laagbouw, kozijnen en de gevel delen 
van de bergingen. 

Er is gekozen voor Western Red Cedar vanwege de 
uitstekende kwaliteiten: het is een lichte houtsoort, kent 
een lange levensduur en is onderhoudsvriendelijk. Het 
is zelfs onbehandeld toe te passen waarbij een egale 
vergrijzing optreedt. Voor het ontwerp wordt gekozen om 
wel een afwerkingssysteem toe te passen waarbij de kleur 
behouden blijft. De kenmerken voor WRC zijn dat het een 
hoge resistentie kent tegen vocht, rot en insectenschade. 
Het is maatvast door geringe krimp en zwelling.

Afwerking
De gevelbekleding wordt ruw bezaagd. Dit geeft niet alleen 
een betere hechting voor het afwerkingssysteem, ook zal 
minder snel vervuiling optreden. Gladde oppervlakken 
vergrijzen namelijk sneller dan ruwe. Ook is er minder 
kans op het ontstaan van bladders, het loslaten van 
groeiringen, bij zachte houtsoorten.
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Afb. 85 Viega Fonterra: individuele regeling naar wens [Bron: Viega Nederland]

Afb. 86 Gipsvezel droogbouwsysteemplaat 18 mm [Bron: Viega Nederland]

Bronvermelding 
9. Viega Nederland B.V. - (2012), ‘Viega Fonterra loerverwarmingssystemen met 
nieuwe, flexibele PB-buis’, Naarden
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Om aan de brandvoorschriften te voldoen wordt het 
hout behandeld met Flame Delay PT en de uiteindelijke 
afwerking met de gewenste pigment kleuring. Deze beits 
dient op basis van gemodificeerde natuurlijke oliën te 
zijn, die diep in het hout doordringen. Zo ontstaat een 
ademende en waterafstotende bescherming tegen Uv-
straling en andere weersinvloeden. Uit architectonisch 
oogpunt wordt gekozen voor een semi-transparant 
beitssysteem waarbij de onderliggende structuur van het 
hout zichtbaar blijft. 

4.2.2 Binnen afwerking

Alle niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd 
in metal stud. Metalstud is een licht een duurzaam 
bouwsysteem waarbij gipsplaten op stalen regelwerk wordt 
geschroefd, met daartussen isolatie tegen geluidoverlast. 
Het voordeel van dit systeem is dat het snel te plaatsen 
is, flexibel in opbouw en her te gebruiken is mocht de 
gebruiker in de toekomst de indeling veranderen.  De 
profielen zijn industrieel vervaardigd flexibel in gebruik en 
demontabel. Het geringe restmateriaal dat nog overblijft 
tijdens de bouw of sloop is volledig recyclebaar. 

Zowel de nieuwe volumes als de bestaande woningen in 
de flat krijgt vloerverwarming. Vloerverwarming systemen 
hebben lage bedrijfstemperaturen die relatief dicht tegen 
de kamerluchttemperatuur liggen, wat sterk ten goede 
komt voor hygiëne. In tegenstelling tot conventionele 
verwarmingsbronnen treedt er geen luchtcirculatie op 
in de verwarmde ruimte, doordat bij vloerverwarming 
de oppervlakten egaal verwarmt worden en er geen 
convectie zal optreden. Hierdoor is er een minimale 
temperatuurgelaagdheid in de ruimtelucht. Een dergelijk 
vloerverwarmingssysteem wordt aangeduid met LTV (lage 
temperatuur verwarming).

 De warmteafgifte van de vloer is afhankelijk van een aantal 
factoren, zoals temperatuur van de vloer, temperatuur 
van de ruimtelucht, dikte van de vloer en het type vloer. 
De mate van behaaglijkheid wordt bepaald door onder 
andere luchttemperatuur, luchtsnelheid, luchtwissel, 
stralingstemperatuur en luchtvochtigheid. De bijbehorende 
optimale temperatuur in een ruimte ligt tussen 20 en 
22 graden. Het voordeel van vloer- en koelsystemen in 
vergelijking tot reguliere radiatoren is dat er op een lagere 
temperatuur verwarmd kan worden. Energiebesparing is 
realiseerbaar tussen de 10-20 % wanneer een Hr-ketel 
wordt toegepast. 

Voordelen

Door het ontbreken van luchtverplaatsing doen zich geen 
stofwervelingen voor. Karakteristiek voor vloerverwarmings- 
en koelsystemen is de warmtestraling die niet de lucht, 
maar de verwarmingselementen verwarmt. En dankzij de 
verwarmde oppervlakten kunnen er geen vochtige hoeken 
en schimmel ontstaan.

Nadelen

Vloerverwarming is een inert systeem: het warmt traag 
op en bij koeling is het omgekeerde van toepassing. De 
vloeren werken als en warmtebuffer en zo zal de gebruiker 
het systeem moeten gebruiken. Er is een traagheid in de 

4.3 Installaties

 

Afb. 87 Overzicht behagelijkheid ruimte temperatuur versus vloertemperatuur
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Afb. 88 De droogbouwsysteemplaten kunnen rechtstreeks worden betegeld of ter 
aanpassing van de vloerhoogte worden voorzien van een afbouwplaat. [Bron: Viega 
Nederland]

Afb. 89 Afbouwplaat bij parket/laminaat/tapijt/ linoleum of tegels, opbouw:

1.Variabele vloerafwerking en lijmlaag
2. Afbouwplaat
3. Gietmassa
4. Primer
5. Systeemplaat
6. Flexlijm
7. Hardschuimplaat
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temperatuur niet hoger wordt dan 45°C. Een andere 
mogelijkheid is een warmtepomp te gebruiken als bron, 
deze levert namelijk een temperatuur 35-45°C die zeer 
geschikt is voor vloerverwarming. De kunststof buizen 
die door de vloer lopen, hebben een diameter variërend 
16 tot 20 mm en worden spiraalsgewijs, meander of als 
slakenhuis gelegd. Zo komen de aanvoer en retour buizen 
naast elkaar gelegd, resulterend in een gelijkmatigere 
warmteafgifte. Een veelgebruikte onderlinge afstand voor 
de buizen ligt tussen de 100-200 mm.

Koeling

Koeling met behulp van vloerverwarming is mogelijk bij 
de natbouw en droogbouw systemen, de installatie moet 
wel specifiek ontworpen zijn voor zowel verwarming als 
koeling. Het beste is om gesloten verdelers toe te passen 
aangezien die niet mengen en de gebruikte thermostaten 
moet ook geschikt zijn voor koeling. Een belangrijk 
aandachtspunt bij koeling is dat de vloeren niet te koud 
mogen worden, zij moeten altijd boven het dauwpunt 
blijven, anders kan er condensvorming optreden op de 
vloer en wordt deze nat en glad. Koeling door middel van 
vloerverwarming wordt steeds meer toegepast aangezien 
huizen steeds beter geïsoleerd worden en er steeds grotere 
glasvlakken in de gevels zitten. Het water wordt meestal 
gekoeld door middel van een koelmachine of indirect door 
middel van grondwater afkomstig uit het primaire circuit 
van de grondwater warmtepomp, dit wordt vrije koeling 
genoemd. Het energieverbruik van deze vorm van koeling 
is aanzienlijk lager in vergelijking met een airconditioning. 
In geval van een warmtepomp met een koude warmte 
opslagsysteem is het zelfs noodzakelijk om te koelen, 
zodat de bodembron weer opgewarmd wordt 

regeling van het systeem ten opzichte van radiatoren 
verwarming. Vloerverwarming vraagt aandacht aan de 
vloerafwerking: niet elke afwerking is geschikt voor 
vloerverwarming. 

Systemen

Vloerverwarming op basis van warm water is te verdelen 
in 2 groepen, namelijk droogbouw en natbouw. Natbouw 
is de meest gebruikte vorm. Bij deze techniek wordt 
de verwarmingsbuis volledig en direct in een zand-
cementspecie gestort. Het natbouwsysteem is goedkoper 
systeem. Echter dit systeem heeft door de minder goede 
warmtegeleiding een langere opwarmtijd nodig. Bijkomend 
nadeel is de droogtijd van de zand cementtopvloer waar 
de buizen in gestort worden. Indien de afwerkvloer 50 mm 
bedraagt, mag de vloer na 7 tot 8 weken pas opgestookt 
worden. Het gebruik van andere topvloeren kan de 
droogtijd versnellen, te denken aan anhydriet vloeren. 

Droogbouwsystemen zijn er in meerdere varianten, 
inspelend op nieuwbouw en renovatie waarbij zeer minimale 
inbouwhoogtes bereikt kunnen worden. Alle varianten 
worden op een vlakke en stabiele ondergrond aangebracht. 
Bij droogbouwsystemen is er meer innovatie die het 
mogelijk maken nagenoeg alle soorten vloerbedekking 
toe te passen. Een standaard opbouw van een droog 
systeem maakt gebruik van geëxpandeerd polystyreen 
(piepschuim) platen, met daarop een aluminium verlijmde 
lamel die voor een goede warmtespreiding zorgt. De 
piepschuimen platen hebben voorgevormde uitsparingen 
waar de buizen eenvoudig in geklikt worden waardoor 
deze zeer snel is aan te leggen. In vergelijking met een nat 
systeem kan deze door de goede warmteoverdracht van 
de aluminium lamel veel sneller reageren op warmtevraag. 
Een logisch gevolg is dat een droogsysteem efficiënter is 
in gebruik waardoor de besparing kan oplopen tot 18%.

Vloerverwarming kan niet zomaar worden aangesloten 
op de cv-installatie. Een verdeler zorgt ervoor dat de 

111



A
A

BB

1 2

D

E

F

G

C

A
A

BB

1 2

D

E

F

G

C

mk

Afb. 90 Overzicht leidingenverloop

Afb. 91 Leiding verloop (studio)
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Zoals eerder besproken bij de uitwerking van het ‘werk’ 
volume, speelt deze een belangrijke rol met de verbinding 
naar de bestaande leiding schachten. 

Er zijn twee werkvolumes waardoor van alle toevoegingen 
(5x studio appartementen, 6x corridor verbreding en 5x 
duplex) de leidingen via twee paden gescheiden kunnen 
worden. In afbeelding 92 is dit schematisch weergeven. 
De zuidzijde van duplex functioneert hierbij als centrale 
schacht voor verticaal transport waarbij alle twee de 
verlopen eindigen in de ‘werk’ volumes naar de bestaande 
schacht. 

In het geval van de studio appartementen (afb. 90 en 
91) wordt HWA en de afvoeren onder de Quantumdeck 
vloeren naar de corridor geleid war deze verticaal naar 
beneden wordt geleid. Door de slanke detaillering is het 
noodzakelijk dat HWA en de afvoeren hierop aangepast 
zijn. Een buisdiameter van 85 mm hierin toepasbaar, wat 
inhoud dat voor de toiletten extra voorzieningen nodig zijn 
om opstoppingen te voorkomen.

4.4 Leidingen

sanitair, HWA,
water

aan- en afvoer naar 
bestaande schagt

enkel HWA

Afb. 92 Leiding verloop: splitsing naar aanwezige schachten in werkruimte.
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Voordelen Star-Frame
-Laag eigen gewicht
-Grote maatvastheid
-Ongevoelig voor klimaatinvloeden
-Bestendig tegen ongedierte en schimmels
-Slanke flexibele constructies met ruimte voor installaties

Uitgangspunten Star-Frame wand

Lengte  tot 7500 mm
Hoogte   tot 3800 mm

Uitgangspunten Star-Frame vloer en dak

Overspanning  Variabel tot 7.500 mm
Breedte   tot 3.600 mm
Gewicht  Ca. 70 kg/m2  (houten afwerking)
  Ca. 100 kg/m2  (anhydriet afwerking)

Voordelen Quantum Deck
-Hoge bouwsnelheid
-Waterdicht en tapijt klaar
-Volledig prefab en direct gereed voor montage
-Vlak oppervlak
-Overspanningen mogelijk tot 11 m
-Geschikt voor renovatie en nieuwbouw
-Past binnen elk gangbaar bouwsysteem
(hout, kalkzandsteen, cellenbeton, beton, staal)

Uitgangspunten Quantum Deck

Overspanning  5.000 tot 11.000 mm
Breedte   tot 3.600 mm
Gewicht  Ca 180 kg/m2 (excl. afwerking)

Afb. 95 Quantum Deck vloer [Bron: Star-Frame Solutions]

Afb. 94 Star-Frame vloer [Bron: Star-Frame Solutions]

Afb. 93 Star-frame wand [Bron: Star-Frame Solutions]

Bronvermelding 
10. Star-Frame Solutions - 1e druk (2011) ‘Handboek
Star-Frame® Solutions‘, IJmuiden
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4.5 Constructie

De constructie voor de toevoegingen is gestandaardiseerd 
in een stramienverdeling van 2 m. Zo is de hart op hart 
afstand van het overstek van de duplex end e corridor 2 
m, het ‘werk’ volume kentonder een overstek van 4 m en 
op corridor niveau 6 m. de studio heeft een totale lengte 
van 8 m gerekend vanuit het stramien. 

Door binnen eenzelfde stramien te werken zijn de 
toevoegingen aan de westgevel aan elkaar te koppelen. 
Allereerst worden de gevelvullingen besproken van het 
binnenblad van de gevel. Dit systeem valt onder hetzelfde 
product waar het dak en de vloeren van zijn uitgevoerd, het 
is namelijk onderdeel van de Starframe producten van de 
fabrikant Corus. Het is een slanke en flexibel bouwsysteem 
met ruimte voor installaties, kenmerkend door de droge 
ruwbouw wat leidt tot snel en efficiënt bouwen.

Star-Frame

Star-Frame is een industrieel vervaardigd systeem waar 
gebouwd wordt met schijfvormige elementen (wanden, 
vloeren en daken). De draagconstructie van de elementen 
wordt gevormd door frames van koudgevormde C- 
en U-profielen, gemaakt uit dunne hoogwaardige 
staalplaat en fabrieksmatig voorzien van een duurzame 
corrosiebescherming. In het geval van de wanden lijken 
de kant en klare metal stud wanden te zijn die als schijven 
bevestigd worden. Het grote verschil tussen de twee 
systemen is, dat een Star-frame wand wel in staat is als 
stabiliteitswand te functioneren.

Dit bouwsysteem is een sterk voorbeeld van Industrieel 
Flexibel Bouwen. De profielen hebben vooraf aangebrachte 
gatenpatronen zodat installaties geïntegreerd worden 
in de elementen. Wanneer nodig kunnen de Star-Frame 
wanden en vloeren worden gedemonteerd en opnieuw 
worden toegepast. 

Voor de vloeren zijn er twee verschillende systemen binnen 

het Star-frame. De standaard Star-frame vloer heeft een 
houten afwerking aan de bovenzijde, in tegenstelling tot de 
Quantum Deck vloer waar een betonschil is aangebracht. 

Quantum Deck vloer

De vloeren zijn relatief licht, ca. 180 kg/m2, met een 
gunstig effect op funderingsbelastingen, hoeveelheid 
materiaalgebruik, brandstof voor het vervoer en logistieke 
(kraan) handelingen. Door bouwdeelactivering kan 
de vraag naar energie voor zowel het koelen als het 
verwarmen slim worden ingevuld en ook sterk worden 
beperkt. 
De slanke vloer biedt aan de onderzijde een permanent 
toegankelijke ruimte voor E&W installaties. Door de 
integratie van de installatie in de vloer wint u gebouwhoogte 
en spaart u op bijvoorbeeld gevelkosten. Door het 
onderling koppelen van de verschillende vloerdelen, werkt 
de vloer als een schijf voor de overdracht van horizontale 
krachten.

Akoestiek
Voor de lucht en contactgeluidisolatie van wanden in 
staalframebouw gelden de akoestische principes van droge 
en lichte bouwsystemen. Geluidsisolatie wordt niet bereikt 
door massa, maar door het toepassen van meerdere 
lagen beplating, isolatie en een akoestische ontkoppeling. 
Er wordt gestreefd naar een buigslap veersysteem. De 
ontkoppeling vindt plaats in de bouwdelen zelf, bij de 
opbouw van wanden en vloeren, en tussen de bouwdelen 
bij de knooppunten. Bij deze knooppunten speelt de 
verbindingsdemping tussen de bouwdelen een grote rol. 
Het geheel moet op elkaar worden afgestemd en het 
resultaat hangt sterk af van de plaats van de woning 
scheidende constructie
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Afb. 96 Lengte drsn A-A (studio)

Afb. 97 Dwars drsn B-B (studio)
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Overzicht toegepaste systemen

Studio

Dak:  Prefab Dak element HSB
Vloer:   Quantum Deck

Er is gekozen voor het Quantum Deck vloer-principe 
doordat dit een droog vloer systeem is en de eigenschap 
bezit om als schijfwerking in stabiliteit te voorzien. In feite 
is het een omgekeerde Slimline vloer. Dit type vloer is 
overwogen maar viel af doordat met de Quantum Deck 
vloer een slankere vloeropbouw mogelijk is. 

Het systeem heeft dezelfde eigenschap, namelijk dat 
leidingen in de vloer weggewerkt zijn. De uitwerking van 
de constructie is hiernaast te zien.   

De gebruikte profielen bestaan uit HEA 260 (voornamelijk 
horizontale liggers) en HEA 180. De schoren zijn 
uitgevoerd met kokers. Het staal dient brandwerend 
beschermd te worden en is daarom weggewerkt achter 
dubbele gipsbeplating in de gevel. Enkel bij de kozijnen is 
het staal in het zicht om architectonische redenen. Hier is 
het staal brandwerend behandeld met een coating.
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nieuwbestaand

nieuwbestaand

C D E F
Afb. 98 Lengte drsn (werkfunctie)
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nieuwbestaand

nieuwbestaand

C D E F

Overzicht toegepaste systemen

Werkruimte

Dak:  Prefab Dak element HSB
Vloer:   Quantum Deck

De werkruimte heeft een zelfde opbouw als de studio, met 
het verschil dat er een laag onder is. Het overstek is over 
twee en drie stramienen in plaats van vier. Dezelfde vloer 
en gevel vulling wordt gebruikt.

Afb. 98 Lengte drsn (werkfunctie)
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C DAfb. 99 Doorsnede duplex
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Overzicht toegepaste systemen

Duplex

Dak:  Star-Frame vloer
Vloer:   Quantum Deck
Balkon:  Star-Frame vloer

Corridor

Dak:  Glas
Vloer:   Glas
Staalframe: Kolom 180 mm

C D
Afb. 100 Doorsnede corridor

De duplex woning (afb. 99 )is verschillend ten opzichte 
van de eerder besproken constructies. Zowel het balkon 
als het dak is uitgevoerd in Star Frame vloer elementen. 
Dit is vanwege de afwijkende bouwkundige detaillering en 
afwatering. 

Voor de corridor (afb. 100) zijn kokerprofielen gebruikt 
omdat deze zichtbaar zijn vanuit het glazen volume. Een 
voordeel van een koker profiel ten opzichte van een HEA 
profiel is dat er geen vuil- en vocht ophoping plaats vind. 
De profielen liggen in hetzelfde stramien als de overige 
constructies. De horizontale koker in het dakvlak van de 
corridor heeft een versmalling, omdat dit een gevolg is van 
de afwatering. 
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Afb. 101 Nieuwe entree, oostgevel 



CONCLUSIE

In het vooronderzoek is de ontstaansgeschiedenis van de 
wijk ‘t Hool in kaart gebracht. De verschillende typologieën, 
de architectuur en maar ook de tijdsgeest in onderzocht 
waarin de wijk gebouwd is. Na dit vooronderzoek 
afgerond te hebben is de galerijflat gekozen om nader te 
onderzoeken, waarbij de toren als onderwerp is gesteld 
voor de ontwerpopgave.

Door de referentieprojecten en het vooronderzoek is een 
plan ontstaan waarbij de ingrepen de gehele toren aanpakt. 
De ingrepen zijn allen direct verbonden met de corridor. 
Deze wordt als schakel beschouwd binnen een succesvolle 
aanpak voor de toren. Daarbij worden de overgangen 
tussen privé en openbaar opnieuw gedefinieerd. 

Overgangsgebieden

De belangrijkste ingrepen zijn hiernaast geschematiseerd, 
waarbij de overgangsgebieden tussen privé en openbaar 
opnieuw zijn gedefinieerd. Geïnspireerd op de wijze 
waarop Bakema hiermee omging bij de detaillering, door 
de bergingen en het keukenraam als elementen in te 
zetten bij de laagbouw, is dit op eigen wijze toegepast.

Allereerst is de nieuwe route (afb. 102) een overgangsgebied 
geworden, die de corridorlagen onderling verbind. De 
grens naar het overgangsgebied wordt gegeven door de 
transparante pui die aanwezig is om de hof-werking te 
articuleren. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe route 
een sub gebied wordt in de toren, het gaat als pleintje 
werken en biedt de mogelijkheid om te verblijven. 

Het verbreden van de corridor (afb. 103) vergroot de 
zichtlijnen en daarmee het overzicht. De bestaande nissen 
bij de voordeuren zijn het overgangsgebied. Door de 
corridor te vergroten wordt het overgangsgebied tevens 
gecentraliseerd in de plattegrond, waarbij de verbreding 
over twee beuken plaats vindt.
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Afb. 105 Werkfunctie: sterk visuele interactie

Afb. 103 Verbreden inpandige corridorAfb. 102 Nieuwe route met hof-werking

Openbaar

Overgangsgebed

Privé

Werkfunctie

Afb. 104 Verticaal samenvoegen tot duplex
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De duplex woningen (afb. 104) die zijn ontstaan uit de 
gelijkvloers appartementen bieden de bewoner een groot 
wooncomfort. Doordat de woningen weggestopt zijn in de 
meest noordelijke beuk direct een het trappenhuis, is enkel 
de westgevel blootgesteld aan daglicht. Het samenvoegen 
en het introduceren van de ontvangstruimte, dat als vide is 
uitgevoerd en aangesloten is op het bestaande (voorheen 
een keuken) kozijn in de noordgevel, krijgt de gehele 
woning meer daglichttoetreding. De positie van dit type 
woning ligt in het meest verkeersgevoelige gebied van de 
toren. Het verticaal samenvoegen verminderd onderlinge 
geluidsoverlast tussen de boven en onder buren. 

De werkfunctie (afb. 105) kent de meeste transparantie. De 
bestaande corridor loopt deels als ‘brug’ door een nieuwe 
ruimte waar gewerkt wordt. Fysieke afsluiting vindt plaats 
door glazen pui. De indeling van de plattegrond biedt nog 
voldoende privacy zodat de gebruiker van de werkruimte 
zelf de mate van openheid kan bepalen. De indeling van 
de nieuwe ruimte maakt de unieke structuur van de toren 
deels zichtbaar.

De kracht van de Hansaviertel toren is dat de verkeersruimte 
in de flat leven krijgt door het gebruik van collectieve 
ruimtes en verblijfsgebieden (studio appartementen) 
direct aan de corridor. De toevoegingen in het ontwerp 
voor ’t Hool zijn op dit principe gebaseerd. De bestaande 
split-level woningen worden betrokken bij de corridor met 
de komst van een hobby/ werkkamer, aan de andere zijde 
komen nieuwe gelijkvloers appartementen en terwijl men 
de nieuwe route beloopt gaat men door een werkruimte.

Behalve de architectonische ingrepen is de flat technisch 
opgewaardeerd. Het verlagen van de energievraag en 
verhogen van wooncomfort staat hoog in vaandel. Het 
opwaarderen van bestaand gebouw tot nieuwbouw niveau 
is zeker mogelijk.
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Afb. 106 Totale gevelbeeld westgevel



DISCUSSIE

Het ontwerp dat in dit verslag is behandeld geeft 
antwoord op de problematiek voor de woontoren in ‘t 
Hool. Het ontwerp verbijzondert de toren als object dat 
deel uitmaakt van de hoogbouw kernwand. De verbinding 
met de ‘kernwand’ zorgt ervoor dat de gehele hoogbouw 
een impuls krijgt.

De nieuwe functies zijn een toevoeging aan de wijk. Intern 
zijn de wooncomfort en het gevoel van beleving vergroot. 
Het opofferen van bestaande split-level woningen voor 
de nieuwe route is een bewuste keuze geweest. De 
karakteristieke opbouw in de doorsnede wordt hiermee 
deels bloot gelegd en er ontstaan dynamische ruimtes.  
Met het ontwerp is nog niet gegarandeerd dat de 
levendigheid in ’t Hool wordt vergroot: de aanpak voor 
de toren betekend nog niet direct dat alle problematiek 
in de wijk is opgelost. Wel is dit een start van iets goeds. 
Door de herkenning van de toren door de hele wijk is het 
mogelijk om een statement te maken. Het nieuwe gezicht, 
waar eenheid behouden blijft met de kernwand, met het 
nieuwe gebaar naar de omliggende wijken zorgen ervoor 
dat ‘t Hool klaar is voor vernieuwing. 

Het aangedragen ontwerp is geen standaard oplossing. 
Het is economischer om een naoorlogse flat enkel op 
te toppen in verticale zin. Door persoonlijke fascinatie 
is de mogelijkheid onderzocht voor aanpuisten naar het 
voorbeeld van MVRDV en is er gezocht naar een wijze 
waarop interessante ruimtes ontstaan.
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Afb. 107 Oostgevel (bestaande situatie)
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