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1 Voorwoord

Het voor u liggende verslag is het resultaat van een onderzoek naar de leefbaarheid van galerijflatgebouwen 
in Nederland. Hiervoor is allereerst een vooronderzoek uitgevoerd die in gaat op de galerijflat in zijn algemeen. 
De wijk ‘t Hool heeft uiteindelijk als leidend voorwerp gediend voor een nieuw ontwerp. Hier zijn alle specifieke 
problemen zoals deze in het vooronderzoek naar voren zijn gekomen behandeld.

Het vooronderzoek heeft mij veel inzicht opgeleverd in de naoorlogse woningbouw filosofie. Deze paragraaf 
uit het onderzoek heeft om die rede ook het meeste tijd gekost. Door gebruik te maken van de faciliteiten in 
het NAi te Rotterdam is dit mijn inziens goed gelukt. Daarnaast is het lastig gebleken om het subjectieve begrip 
leefbaarheid inzichtelijk te krijgen en om deze in relatie te brengen met woningbouw. Het begrip kent namelijk veel 
verschillende definities en heeft in de loop der jaren aan kracht verloren.

Vanaf deze plaats wil ik graag mijn ouders bedanken, zij hebben het mij mogelijk gemaakt om te studeren 
zonder zorgen. Daarnaast wil ik graag mijn vriendin bedanken die mijn vele ideeën, waarvan het merendeel minder 
goede, heeft moeten aanhoren. De steun die ik van haar heb gekregen is mijn grote motivatie geweest om binnen 
het jaar af te studeren.

Als laatste wil ik de begeleidingscommissie bedanken die mij met raad en daad hebben bijgestaan. De 
vele begeleidingen hebben mijn procesgang gestuurd en op gang gehouden. De kritische feedback heeft er toe 
geleid dat ik met tevredenheid op dit traject kan terugkijken.
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3 Inleiding

De Nederlandse horzion wordt naast windmolens veelal gesierd door naoorlogse woningbouw. Deze 
kenmerkende complexen zijn terug te vinden in elke uitbreidingswijk die in de jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw zijn ontstaan. De meest voorkomende bouwvorm is de galerijflat. Deze heeft door zijn gunstige verhouding 
tussen woningen en stijgpunten de voorkeur gekregen boven de oudere portiek etageflats. Helaas kan vijftig jaar na 
de eerste hoogbouw golf gesteld worden dat deze woongebouwen gefaald hebben.

De naoorlogse uitbreidingswijken zijn heden ten dage veelal als probleemwijken, of kansenwijken, 
benoemd. De wijken worden gekenmerkt door sociale als wel economsiche problemen. Om deze rede is er in 
de laatste decennia veel aandacht voor in de media en ontstaat er een besef om deze wijken te rehabiliteren. 
Het aanpakken van de galerijflatgebouwen wordt hier als middel ingezet. Een extreem voorbeeld hiervan is de 
Bijlmermeer in Amsterdam. Door het aanpassen en of verwijderen van deze flats is hier de sociale problematiek 
aangepakt. 

In ‘t Hool is er nog geen sprake van een probleemwijk, wel wordt deze wijk door de gemeente als actiewijk 
bestempeld. De toegepaste galerijflatgebouwen die in de eerder besproken periode zijn gebouwd kunnen hier de 
oorzaak van zijn. Dit vormde de aanleiding om te onderzoeken hoe het met de leefbaarheid van deze gebouwen 
gesteld is en welke factoren hier verantwoordelijk voor kunnen zijn. In het vooronderzoek zijn deze vragen in 
algemene zin behandeld.

In dit verslag wordt aan de hand van het vooronderzoek een nieuw ontwerp voor de galerijflats in ‘t 
Hool ontwikkeld. Hierbij wordt op een aantal specifieke onderdelen ingegaan welke een negatieve invloed kunnen 
hebben op een leefbare woonomgeving.





4



12



13

4 Reactie op het vooronderzoek

In dit hoofdstuk wordt er gekeken welke aanwijsbare problemen er aanwezig zijn bij de naoorlogse 
galerijflats in ’t Hool te Eindhoven. Om de situatie nader in kaart te brengen zal het vooronderzoek hierbij als leidraad 
worden gebruikt. Binnen dit vooronderzoek is de problematiek van naoorlogse galerijflats in algemene zin besproken 
en zal nu vergeleken worden met de huidige situatie in ’t Hool. Vanuit dit hoofdstuk zullen er ontwerpaanleidingen 
volgen die op een passende wijze worden ingevoegd.

4.1 Aanwijsbare problematiek
In het vijfde hoofdstuk van het vooronderzoek worden aanwijsbare problemen bij galerijflats op drie 

verschillende aspecten onderzocht; sociaal-ruimtelijke aspecten, functioneel ruimtelijke aspecten en bouwtechnische 
aspecten. Binnen het eerst genoemde aspect speelt met name de sociale veiligheid een belangrijke rol. Het al dan 
niet veilig voelen binnen een leefomgeving draagt grotendeels bij aan de leefbaarheid van deze omgeving. Wat 
betreft het functioneel ruimtelijke aspect gaat het voornamelijk om de woontechnische kwaliteit van de woning. 
Sluit dit aan bij de behoefte van de doelgroep dan zal de leefbaarheid van de leefomgeving altijd hoger gewaardeerd 
worden dan wanneer dit niet het geval is. Het laatste onderdeel wat in deze paragraaf besproken zal worden zijn 
de bouwtechnische aspecten van het complex én de woning. Tekortkomingen hierbij kunnen eveneens van invloed 
zijn op het begrip leefbaarheid.

4.1.1 Sociaal ruimtelijke aspecten
Allereerst wordt er op stedenbouwkundige schaal gekeken naar de factoren die van invloed zijn op de 

sociaal ruimtelijke aspecten. Vervolgens wordt er gefocust op complex en op woning niveau.

4.1.1.1 Stedenbouwkundig niveau
De galerijflats in ’t Hool lijken in veel opzichten op de in de jaren zestig en zeventig heersende 

flatgebouwen. Deze complexen worden getypeerd door sobere aanzichten en een duidelijke repetitie van woningen. 
De stedenbouwkundige opbouw van de flats binnen de wijk verschilt echter wel. Waar bij overige staduitbreidingen 
de oriëntatie van de hoogbouw werd afgeleid aan de bezonning introduceert Bakema het zogenaamde 
vriendschapsmodel, zoals beschreven in zijn gebundelde lezingen Van stoel tot stad. De gehele wijk wordt hierbij 
afgebeeld als een gezin. De kinderen symboliseren hierbij de lagere bebouwing, deze worden beschermd door de 
ouders, in de vorm van de hogere bebouwing. De sociale veiligheid vloeit hier als het ware uit voort.
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De voorwaarden, zoals deze door Bakema rondom de flatgebouwen in ’t Hool zijn geschept, sluiten hier 
echter niet goed bij aan. De overgang van laagbouw naar hoogbouw is groot. Niet enkel door de logische schakeling 
van hoogte maar ook door de opzet van de Echternachlaan en de daaraan liggende gevels. In het straatprofiel wordt 
dit duidelijk gemaakt. Bij de hoven ten zuiden van de flats is dit beter uitgewerkt door het toepassen van woningen 
met één, twee of drie verdiepingen.

Daarnaast was er vanuit de initiatiefnemers een wens voor privacy en rust, wat er mede toe geleid dat de 
wijk in zichzelf is gekeerd. Dit is duidelijk zichtbaar door de flatgebouwen aan de noordrand die de wijk inkaderen. 
Deze worden ook wel ook wel als ‘kernwand’ bestempeld, zoals Bakema in eerdere projecten wilde toepassen. 
Het verschil tussen ‘t Hool en bijvoorbeeld de Katterug in Tilburg is dat er zich in t’Hool geen commerciële of 
maatschappelijke functies bevinden.

De overige randbebouwing keert zich als het ware eveneens af van de omliggende wijken door zich naar 
binnen te oriënteren. Dit heeft er, samen met het vriendschapsmodel, toe geleid dat er weinig interactie bestaat 
tussen ’t Hool en de andere wijken in stadsdeel Woensel. Dit verschijnsel is overigens ook zichtbaar in deze andere 
wijken. Dit heeft te maken met hoe de verschillende uitbreidingswijken in het midden van de vorige eeuw tot stand 
kwamen. Hier zal verder niet op in worden gegaan.

De ideologie van begin jaren zestig is vandaag de dag niet meer aan de orde, het belang van een goede 
sociale integratie binnen een stadsdeel of wijk is in deze tijd veel meer van belang. Het zorgt ervoor dat een wijk 
niet geïsoleerd raakt en dat bepaalde maatschappelijke functies gedeeld kunnen worden. Sociale veiligheid op 
stedenbouwkundige schaal zal op deze wijze ook vergroot kunnen worden.

 
Een derde belangrijk ontwerpaspect is het opdelen van de wijk in een koop- en (sociale) huurzone. 

In het noordelijk deel van de wijk bevinden zich enkel huurwoningen en wordt de woning dichtheid groter. De 
koopwoningen bevinden zich in het zuiden. Deze woningen zijn gesitueerd rondom verschillende hoven. Bij de 
laagbouw huurwoningen is hier eveneens sprake van, de staat van het onderhoud en groenvoorzieningen zijn echter 
van mindere kwaliteit. Daarnaast worden de huurwoningen beheerd door twee woningcorporaties met beide een 
verschillende toekomstvisie.

Afbeelding 2: Straatprofiel Echternachlaan
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Zogezegd vallen alle huurwoningen in ’t Hool in de huurklasse van sociale woningbouw. Deze woningen 
zijn vanaf het begin van dit jaar slechts beschikbaar voor een doelgroep met een gelimiteerde inkomensgrens. 
Dit betreft over het algemeen een doelgroep met een mindere maatschappelijke integratie en individuele 
ontplooiingskansen. Daar komt bij dat er een klein aanbod is van verschillende woningplattegronden en dat het 
door de split-level structuur voor bepaalde doelgroepen ongeschikt kan blijken. Dit zorgt ervoor dat er een eenzijdige 
bevolkingssamenstelling ontstaat en dat deze in een sociaal isolement kan raken.

Door deze factoren kunnen zogenaamde risicowijken ontstaan, het noordelijk deel van ’t Hool wordt 
momenteel ook aangewezen als actiegebied. Daarom zijn de woningcorporaties samen met de gemeente Einhoven, 
Welzijn Eindhoven en de politie een buurtcontract aangegaan. In dit contract staat onder andere beschreven wie 
waarvoor verantwoordelijk is en welke koers er in 2011 gevaren gaat worden.

4.1.1.2 Complex en woning niveau
Zoals beschreven in het vooronderzoek kan de sociale veiligheid van een ontwerp getoetst worden aan 

de hand van een checklist. De criteria waar naar gekeken wordt zijn: sociale ogen, zichtbaarheid, betrokkenheid/
verantwoordelijkheid, attractiviteit van de omgeving en toegankelijkheid/vluchtwegen. Door de flatgebouwen in ’t 
Hool aan deze checklist te toetsen kunnen de knelpunten aangeduid worden.

4.1.1.2.1 Aanwezigheid sociale ogen

De aanwezigheid van sociale ogen is in ’t Hool grotendeels informeel, met name omwonende van de flat 
of passanten. Passanten zullen enkel personen zijn die zich met een doel in de wijk bevinden, hieronder vallen 
bijvoorbeeld mensen die hun hond uitlaten of die op weg zijn naar hun woning. In de wijk bevindt zich echter geen 
publiekstrekkende functie en zal het aantal omstanders, met name op bepaalde dagdelen, gelimiteerd zijn tot de 
eerder genoemde groepen.

Afbeelding 3: Inkadering van de wijk en de opdeling tussen koop- en huurzone
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In het buurtcontract staat beschreven dat zowel de politie, de gemeente Eindhoven als wel de twee 
woningcorporaties meer toezicht zullen houden. Dit zal zowel formeel (politie, gemeente Eindhoven) als semi-
informeel (huismeesters, sociaal werkers en onderhoudspersoneel) zijn. Namens de bewoners wordt er een formele 
controle gecreëerd door de Werkgroep Veiligheid. Deze houdt zich onder andere bezig houdt met buurtpreventie.

4.1.1.2.2 Zichtbaarheid

Logischerwijs hangt de aanwezigheid van sociale ogen nauw samen met het tweede criteria: zichtbaarheid. 
In de checklist wordt met name gekeken op het niveau van een gebouwcomplex en niet op wijk niveau. Verlichting, 
zichtlijnen en overzichtelijke ruimten spelen hier een belangrijke rol. De verlichting wordt aan de zuidkant van de 
flatgebouwen verzorgd door standaard lantaarnpalen zoals deze in elke straat van Nederland te vinden zijn. Aan 
de noordkant, waar de grondgebonden woningen ontsloten worden zijn er echter geen lantaarnpalen voorzien. De 
entrees en aangrenzende groenstrook zijn dan ook met name ’s avonds en ’s nachts onoverzichtelijk.

Zichtlijnen vanuit intensief gebruikte ruimten zoals centrale entrees, trappenhuizen, liften en galerijen zijn 
essentieel voor een goede sociale controle van zowel binnen naar buiten alsmede andersom. De flatgebouwen in ’t 
Hool scoren matig op al deze punten. De entrees zijn veelal aan de aan de kopgevels geplaatst en slecht zichtbaar 
vanaf de openbare weg. Daarnaast zijn ze niet als zodanig herkenbaar. De vormentaal van de entrees is in de laatste 
jaren wel gewijzigd, maar zoals te zien op de foto’s, wijkt deze nog niet af van de grondgebonden woningentrees.

De trappenhuizen en liften zijn inpandig. Door het ontbreken van raampartijen kunnen deze niet vanaf 
buiten gecontroleerd worden en zal er andersom geen zicht zijn op de straat. Hierdoor worden deze verkeersruimten 
als onprettig ervaren. Bij een locatie bezoek was er duidelijk sprake van urine lucht en was de staat van onderhoud 
slecht. Het dient gezegd te worden dat er in de afgelopen maanden sprake is geweest van grootschalig onderhoud 
waarbij ook ingrepen zijn gedaan om de zichtbaarheid te vergroten. Een ander intensief gebruikte ruimte is de 
galerij. Deze is eveneens afgesloten zij het door een doorlopende glasstrook. Bij de noord-zuid georiënteerde 
appartementen liggen deze galerijen echter aan het noorden waardoor er wederom geen zicht is op de straat en 
andersom. Bovendien bevindt zich op de galerij een repeterende kolommen structuur waardoor er verschillende 
hoeken en nissen gecreëerd worden. Daarnaast zijn de woningentrees op deze galerijen enkele decimeters 

Afbeelding 4: Grondgebonden woning 
entree

Afbeelding 5: Centrale entree appartementen
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teruggelegd waardoor er aan beide zijden nisjes ontstaan. Doordat de woningen zijn uitgevoerd in het split-level 
principe was er geen mogelijkheid om ramen aan deze galerijen te situeren en biedt dit samen met de twee eerder 
genoemde aspecten ruimte voor ongestoorde criminele activiteit.

Het is kenmerkend dat de flats ook voldoen aan alle andere negatieve aandachtspunten, met betrekking 
tot zichtbaarheid, die in de checklist benoemd worden. Eén van de meest belangrijke punten is het ontbreken van 
woningen op de begane grond. Door de parkeergarages en bergingen is er geen controle op de stoep én straat. De 
boven het trottoir overhangende balkons dragen hier nog eens aan bij. Op de ruimte nabij de gevel kan hierdoor 
totaal geen zicht worden gehouden. Zoals eerder in het straatprofiel naar voren kwam zijn de woningen tegenover 
de flats eveneens afgekeerd van de straat. Dit alles leidt er toe dat de straat en stoep als onprettig ervaren wordt 
en dat een ingreep hier noodzakelijk is.

4.1.1.2.3 Betrokkenheid/verantwoordelijkheid

Ook op dit punt maken de flatgebouwen in ’t Hool een matige indruk. Met name de ontsluitingsstructuur 
van de appartementen draagt hier aan bij. De punten die in negatieve zin in de checklist besproken worden zijn: 
het aantal woningen per ingang op het maaiveld of per woongebouw, veel woningen per galerij, veel gebouwen 
per complex en het aantal bergingen aan de collectieve ruimte. In ’t Hool is een galerij van honderd meter geen 
uitzondering en door het split-level principe wordt het aantal woningen wat hieraan gelegen is nog eens verdubbeld. 
Een dergelijke galerij wordt ontsloten door twee ingangen die dus gedeeld worden door een groot aantal personen. 
De individuele herkenbaarheid tussen de bewoners is hierdoor laag. De verantwoordelijkheid voor deze ruimte is 
dan ook niet persoonlijk maar wordt afgeschoven naar bijvoorbeeld de verhuurder.

Afbeelding 6: Afgekeerde woningen tegenover de flats Afbeelding 7: Garages en laag overhangen-
de balkons
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Betrokkenheid hangt volgens de checklist nauw samen met het begrip territorialiteit. Een gebied wat er 
persoonlijk uitziet en wat een bepaalde mate van eigendom aangeeft zorgt ervoor dat de betrokkenheid hierbij 
groter is. De verantwoordelijkheid voor deze ruimte wordt op deze wijze ook vergroot. Tijdens een locatiebezoek 
was er totaal geen sprake van territorialiteit, persoonlijke kenmerken waren niet of nauwelijks aanwezig. Het is niet 
duidelijk of dit ingegeven is door de verhuurder of vereniging van eigenaren.

4.1.1.2.4 Attractiviteit van de omgeving

Een ruimte waar zichtbaar aandacht aan besteed is zal minder snel prooi worden voor vandalisme of 
verloedering. Dit is een belangrijk gegeven wat in het vooronderzoek op dit gebied naar voren kwam. De hierboven 
besproken territorialiteit maakt hier onderdeel van uit. De typische sobere uitstraling van de flat draagt hier echter 
niet aan bij. In het vooronderzoek wordt gesproken van een aantrekkelijk kleur- en materiaalgebruik. In ’t Hool wordt 
gebruikt gemaakt van de typische naoorlogse stijl van eenvoudige detaillering en sobere materialen. Samen met 
een mindere staat van onderhoud geeft dit geen aantrekkelijke omgeving en zal ook op dit punt een ingreep gedaan 
moeten worden. De twee verschillende visies van de woningcorporaties spelen hier ook een rol in. Beide gebruiken 
een ander kleurschema voor de kozijnen en draaiende delen en hebben een afwijkend onderhoudsplan. Dit schept 
een rommelig en onsamenhangend beeld.

4.1.1.2.5 Toegankelijkheid/vluchtwegen

De aanwezigheid van een aantal centrale toegangswegen zorgt ervoor dat de individuele woning 
eenvoudig bereikt kan worden. Daarentegen zorgt dit er tevens voor dat er meerdere vluchtwegen ontstaan voor 
criminele activiteit. Een balans hierin is dus noodzakelijk. De split-level flats in ’t Hool voldoen aan enkele negatieve 
ontwerpaspecten zoals deze in het vooronderzoek naar voren zijn gekomen. De belangrijkste punten hierbij zijn: 
verbonden stijgpunten aan de voor- of achterzijde, een groot aantal verbonden uitgangen en loopbruggen tussen 
complexen. De verbonden stijgpunten en uitgangen zorgen ervoor dat er voor een crimineel altijd meerdere 
ontsnappingsmogelijkheden zijn en de kans om gepakt te worden verkleind wordt. De loopbruggen tussen de 
complexen versterkt dit gegeven nog eens.

Mogelijke oplossingen die worden aangedragen zijn in ’t Hool in beperkte mate aanwezig. Zo is er geen 
sprake van symbolische barrières in de vorm van gebods- en verkeersborden of persoonlijke toevoegingen van 

Afbeelding 8: Oostelijke gevel Afbeelding 9: Westelijke gevel
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bewoners zoals bloembakken. Daarnaast is er geen centraal alarmsysteem aanwezig. Het hang en sluitwerk is 
echter wel door de jaren heen vervangen. De laag overhangende balkons kunnen eenvoudig bereikt worden en 
dit verhoogd het risico op inbraak. Eén van de belangrijkste oplossingen zoals deze wordt aangedragen is het 
compartimenteren van de galerijen. Dit zorgt ervoor dat de doorgangkelijkheid van het complex wordt verkleind en 
dat de individuele herkenbaarheid tussen de bewoners wordt vergroot. In ’t Hool is, zoals eerder beschreven, het 
tegenovergestelde aanwezig.

4.1.2 Functioneel ruimtelijke aspecten
Onder de functioneel ruimtelijk aspecten vallen de volgende elementen: toegankelijkheid/ 

ontsluitingsstructuur en woontechnische aspecten. De toegankelijkheid en ontsluitingsstructuur zijn bij de galerijflats 
in ’t Hool, voor zover zichtbaar, in orde. Hier zal dus verder ook niet op in worden gegaan. Bij de woontechnische 
kwaliteit zal de functionaliteit van de woningen in de galerijflats nader bekeken worden.

4.1.2.1 Woontechnische aspecten
Zoals in het vooronderzoek duidelijk is geworden moesten woningen gebouwd na 1965 voldoende aan 

de Voorschriften en Wenken 1965. Dit heeft er toe geleid dat de woningplattegronden over het algemeen in orde 
zijn, in ’t Hool is dit niet anders. De totale woningoppervlakte en aantal slaapkamers van de drie verschillende 
appartementen is voldoende. Het kleinste appartement met één slaapkamer heeft een totale oppervlakte van 
ongeveer 40m2. Het middelste appartement, vanaf nu kleine woning genoemd, heeft twee slaapkamers met een 
oppervlakte van 65m2. Het grootste appartement, grote woning genoemd, heeft vier slaapkamers en een oppervlakte 
van 90m2. De kleine en grote woning hebben een identieke indeling zij het dat de grote woning een extra split-
level verdieping heeft waar zich twee slaapkamers en een badkamer bevinden. Dit betekent dat de keuken én 
woonkamer voor zowel de kleine als grote woning gelijk zijn. Het oppervlak hiervan is ruim 35m2, wat voor het vier 
slaapkamer appartement aan de kleine kant is. Bij beide woningen is een naastgelegen berging die voor de grote 
of de kleine woning via de galerij te bereiken is. Alle appartementen zijn voorzien van een balkon over de gehele 
breedte, deze is gelegen aan de woonkamer en keuken. De grondgebonden woning is identiek met de grote woning, 
de entreehal ligt echter op straatniveau en wordt via een trap verbonden met de woonkamer.

Probleempunten die in het vooronderzoek naar voren kwamen hadden met name te maken met een beperkte 
verdiepingshoogte. Door deze minimale hoogte bezit het casco een mindere flexibiliteit en aanpasbaarheid. In ’t 
Hool is de verdiepingshoogte vanaf de dekvloer tot onderzijde verdiepingsvloer 2620mm. De verdiepingsvloer heeft 
een dikte van slechts 150mm, welke voor een betere geluidisolatie dikker zal moeten zijn. Dit gaat ten koste van 
de vrije verdiepingshoogte en de eis geformuleerd in het bouwbesluit. Naast geluidsisolatie is het verplaatsen van 
leidingen via de vloeren een lastige opgave. De bergingen op de begane grond vloer hebben eveneens een beperkte 
vrije hoogte, deze bedraagt in de huidige situatie 2320mm. Wanneer deze geschikt moet worden gemaakt voor 
woningen betekend dit een aanzienlijke ingreep.

De aanwezigheid van trappen is noodzakelijk binnen het split-level concept, dit zorgt er echter wel voor dat 
bepaalde doelgroepen uitgesloten worden. Ouderen en mindervaliden kunnen niet of nauwelijks gebruikt maken 
van deze appartementen. Daarnaast is er een hoge drempel tussen de woningvloer en het balkon, ook ligt de 
badkamer vloer aanzienlijk hoger dan de overige vloeren.

Ventilatie en verwarmingsinstallaties worden hier verder niet behandeld.
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4.1.3 Bouwtechnische aspecten
In het vooronderzoek is gekeken naar de meest voorkomende bouwmethoden zoals deze in de 

hoogbouwgolf van de vorige eeuw zijn toegepast. Hieronder valt bijvoorbeeld de traditionele bouwmethode, grote-
elementensystemen en gietbouwsystemen. De flatgebouwen in ’t Hool zijn gebouwd volgens de gietbouwmethode. 
De specifieke tekortkomingen zullen aan de hand van de gevonden detaillering, met betrekking tot ’t Hool, worden 
besproken.

4.1.3.1 Bouwmethode
De meest voorkomende gebreken, zoals deze in het vooronderzoek naar voren zijn gekomen, hadden 

bijna allemaal te maken met koudebruggen. Deze kwamen voor bij in het werk gestorte gevelbanden, balkon 
aansluitingen, buitenwanden en platte daken. In ’t Hool komen deze tekortkomingen eveneens voor.

Zover achterhaald kon worden zijn de gevelbanden doorgestorte vloerelementen die aan de buitenzijde 
zichtbaar zijn. Deze situatie bestaat in de huidige situatie nog steeds. Deze gevelbanden dragen, bij de kop- en 
langsgevels zonder puivulling, het buitenblad van halfsteens metselwerk. Dit zorgt ervoor dat er een koudebrug 
ontstaat die door de verdiepingsvloer naar binnen loopt. Het is onduidelijk of de spouw tussen het buitenblad en 
het binnenblad van kalkzandsteen is na geïsoleerd. Dit zou een logische start zijn om het energievraagstuk van het 
complex te verlagen.

Aan het eind van de vorige eeuw zijn de balkons vernieuwd, het is onduidelijk of ter hoogte van deze 
balkons een koudebrug onderbreking aanwezig is. In de oorspronkelijke situatie is er waarschijnlijk 15 tot 20mm 
polystyreenschuim toegepast. Hier zou in het toekomstig ontwerp ook een ingreep gedaan kunnen worden om de 
huidige normen te benaderen.

De platte daken zoals deze bij de bouw zijn toegepast zijn in het werk gestorte verdiepingsvloeren. De 
dakrand bestaat uit een betonnen prefab element. Het isolatiepakket bestond in de oorspronkelijke situatie uit 
geventileerde kanaalplaten. Het is onduidelijk of deze in de afgelopen jaren zijn vervangen; het vermoeden is 
van wel omdat een platdakconstructie geen veertig jarige levensuur heeft. Door de verbinding van dakrand en 
dakconstructie ontstaat wederom een koudebrug zoals deze te zien was bij de gevelbanden.

Een andere tekortkoming die bij deze flatgebouwen is geconstateerd betreft de geluidsisolatie tussen de 
verschillende appartementen. De woning scheidende wanden bestaan uit 180mm in het werk gestort beton. Naar 
de maatstaven van nu is een massa van ongeveer 450kg/m2 niet voldoende om aan de eisen uit het bouwbesluit 
te voldoen. Met name het luchtgeluid wordt hier onvoldoende door geïsoleerd. De vloeren zijn opgebouwd uit 
150mm in het werk gestort beton met een dekvloer van 30mm. Deze voldoen eveneens niet aan de eisen zoals 
geformuleerd in het nu geldende bouwbesluit. Omdat het gaat om een in het werk doorgestorte constructie speelt 
het contactgeluid eveneens een belangrijke rol. Alle constructiedelen zijn met elkaar verbonden wat er toe leidt dat 
een woning zowel van de boven, onder en de zijwoningen geluidshinder kan ondervinden. Dit kan tot vervelende 
situaties leiden en zo de leefbaarheid van de woning onder druk zetten. In het nieuwe ontwerp zal ook op dit punt 
aandacht besteedt moeten worden.

4.1.3.2 Staat van onderhoud
Zoals eerder beschreven is er sprake van twee verschillende woningcorporaties die de gehele 

huurwoningvoorraad beheren. Deze opdeling loopt over de as van het projectgebied en de ene woningcorporatie 
beheerd hierbij de westelijke zijde en de ander de oostelijke zijde. Aan de westelijke zijde is aan het begin van dit 
jaar een grootschalige renovatie afgerond. De werkzaamheden betroffen de gevels, schilderen en/of vervangen van 
kozijnen, aanbrengen van isolatie glas en het inbrengen van spouwmuurisolatie. De oorspronkelijke kleurstelling, 
zoals deze bij oplevering van het complex in de jaren zeventig aanwezig was, is hierbij benaderd. Het gaat hier dan 
om het donkerbruin schilderen van de kozijnen, rood schilderen van de toegangsdeuren en het schilderen van de 
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balkons. Andere ingrepen die in deze periode plaats hebben gevonden zijn het vernieuwen van de centrale entrees 
en algemene ruimten. Door het aanbrengen van zichtlijnen, verlichting en een sluitplan is getracht de sociale 
veiligheid in en rondom het complex te vergroten. Het resultaat hiervan is te zien in de onderstaande foto’s. Andere 
aspecten die in de nabije toekomst aangepakt zullen worden is het her bestraten van de parkeerplaatsen en het 
aanbrengen van een degelijk lichtplan.

Door de recentelijk uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden is er nu een groot contrast ontstaan tussen 
de westelijke en oostelijke zijde van het projectgebied. In het oostelijke deel is de algemene staat van onderhoud 
minder. Dit wordt versterkt door de verouderde kleurstelling van de kozijnen en draaiende delen. In de toekomst zal 
dit tot één geheel gesmeed moeten worden, zoals dit bij oplevering aanwezig was.

Afbeelding 10: Onderhoudsstaat kopgevel Afbeelding 11: Gerenoveerde pui met beschilderde deuren
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4.2 Factoren die bijdragen aan een duurzame leefbare woonomgeving
Naast de aanwezige problematiek is er in het vooronderzoek ook gekeken naar de mogelijke ontwerpfactoren 

die bijdragen aan een duurzame leefbare woonomgeving. Hierbij zijn verschillende casestudies onderzocht die 
allen ingaan op naoorlogse galerijflatgebouwen. Hieruit is gebleken dat zij na de renovatie de algemeen geldende 
aanwijsbare problemen grotendeels hebben verholpen.

Vanuit deze projecten kunnen eveneens ontwerpaanleidingen volgen die samen met de hierboven 
besproken aanwezige problematiek als startpunt voor de ontwerpopgave kunnen dienen. De casestudies zullen hier 
kort besproken worden aan de hand van de drie aspecten zoals deze in de bovenstaande paragraaf zijn behandeld, 
namelijk: sociaal ruimtelijke aspecten, functioneel ruimtelijke aspecten en bouwkundige aspecten. Hierbij wordt nu 
de relatie gelegd met de flats in ’t Hool.

4.2.1 Sociaal ruimtelijke aspecten
Bij drie van de vijf casestudies wordt de aanwezigheid van sociale ogen en zichtbaarheid vergroot door het 

openwerken van de plint en deze een nieuwe functie te geven. Het plaatsen van woningen is hierbij een geschikte 
maatregel gebleken. In de overige flatgebouwen was er door een beperkte verdiepingshoogte of het gebrek aan 
geschikte bergingsruimte geen mogelijkheid om de plint open te werken. Door het uitvoeren van deze maatregel 
is de levendigheid op straatniveau vergroot, wat bij deze projecten heeft geleid tot meer informeel toezicht. Bij de 
Grubbehoeve, in de Bijlmermeer, is bedrijfsruimte op de begane grond gecreëerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat er 
naast bewoners ook een andere doelgroep het complex als bestemming heeft. Voorzieningen die aansluiten bij de 
bevolkingssamenstelling kunnen bovendien een positieve invloed hebben op de totale leefbaarheid. Bij de Prinsenflats 
in Rijswijk heeft men de bergingen niet verwijderd maar zijn deze wel helder en toegankelijk gereorganiseerd. Zo is 
vanaf de straat, door een glazen gang, te zien wie waar naar binnen gaat en wat zich daar afspeelt. De tot dan toe 
minder gebruikte bergingen worden zo gerehabiliteerd. In ’t Hool zouden deze ingrepen eveneens de levendigheid 
op straatniveau vergroten. De verdiepingshoogte is aan de zijde van de bergingen beperkt, maar aan de entreezijde 
beslaat deze anderhalve verdieping. Deze ruimte kan benut worden voor woningen of kleine bedrijfsruimte, en zal 
zodanig een positieve invloed kunnen hebben op de sociale veiligheid. Er zal wel gekeken moeten worden waar er 
nieuwe bergingsruimte kan ontstaan. De plint is eveneens, door zijn contact met de straat, de aangewezen ruimte 
om het overgangsgebied tussen de flats en de laagbouw te verbeteren.

Een ander veel voorkomende ingreep is het vernieuwen van de algemene ruimten zoals entrees, liften en 
trappenhuizen. De zichtbaarheid vanuit deze ruimten is vergroot door het aanbrengen van een groot glas oppervlak 
en een verlichtingsplan. Dit is bij alle casestudies het geval. De entrees zijn duidelijk zichtbaarder vanaf de straat 
door een afwijkende vormentaal en hoogte. Dit maakt het gebouw en de ruimte daaromheen overzichtelijker. De 
entrees in ’t Hool zouden hier eveneens baat bij hebben, omdat zij enigszins verdekt zijn opgesteld nabij of op de 
kopgevels. Een deel van de noordelijke flats wordt bovendien ontsloten door de daar haaks opstaande complexen, 
dit maakt het voor bezoekers niet duidelijk. Het openwerken van de trappenhuizen heeft bij de casestudies 
eveneens tot positieve resultaten geleid. Deze algemene ruimtes zouden binnen het vriendschapsmodel in ’t Hool 
een belangrijke rol kunnen spelen. Wanneer vanuit deze frequent gebruikte ruimtes meer zicht zou zijn op de rest 
van de wijk, zou dit het gevoel van sociale veiligheid aan de noordkant kunnen vergroten.

Wat in de checklist met name op het gebied van betrokken- en verantwoordelijkheid naar voren kwam is 
de negatieve invloed van het aantal door bewoners gedeelde entrees, trappenhuizen en galerijen. De individuele 
herkenbaarheid wordt hierdoor beperkt. De architecten van de Knikflats in Ommoord erkenden dit probleem en 
hebben twee oplossingen ontworpen. Bij een homogene bevolkingsgroep die zich in een zelfde levensfase bevinden 
is één voordeur gehandhaafd. Bij een heterogene samenstelling is daarentegen het complex opgedeeld in kleinere 
segmenten met eigen ingangen. Dit heeft er toe geleid dat de acceptatie tussen bewoners werd vergroot en dat 
er een grotere sociale cohesie is ontstaan. In het ’t Hool zou een dergelijke oplossing de onderlinge spanningen 
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kunnen verminderen en daarmee ook de betrokkenheid bij het eigen segment kunnen vergroten. Tevens biedt dit 
meer ruimte voor verschillende doelgroepen wat de diversiteit van de bevolkingssamenstelling kan vergroten. Het 
aanbieden van verschillende woningplattegronden is hierbij wenselijk.

De attractiviteit van de omgeving speelt een belangrijke rol in het terugdringen van verloedering en 
vandalisme. De betrokken- en verantwoordelijkheid zou hierdoor eveneens vergroot kunnen worden. Door de 
grootschalige renovaties die zich bij alle casestudies hebben voltrokken hebben de galerijflats een net aanzicht 
verkregen. Het gevoel van verantwoordelijkheid om dit zo te houden zou, zeker in de beginfase, nog groot zijn. 
Mits goed onderhouden zou dit gevoel dan behouden kunnen worden. Een onderhoudsplan is hierbij noodzakelijk. 
Territorialiteit zou hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren waarbij iedereen een ‘eigen’ plek heeft om 
te verzorgen en onderhouden. Zoals eerder beschreven zijn de westelijke flatgebouwen in ’t Hool recentelijk 
gerenoveerd en is de oorspronkelijke staat benadert. Wanneer ook de omgeving rondom de flat aangepakt zal 
worden zal dit zijn uitwerking hebben op de attractiviteit van het noordelijke deel van de wijk.

4.2.2 Functionele ruimtelijke aspecten
De woontechnische aspecten zijn bij alle casestudies, zoals eerder beschreven bij woningen uit deze 

periode, in orde. Bij de casestudies zijn de bestaande woningplattegronden behouden, het samenvoegen of 
verkleinen van appartementen was niet aan de orde. Hierdoor ontstaat wel een eenzijdig woningaanbod welke 
niet voor elke doelgroep geschikt is. Bij de casestudies waar er woningen op de begane grond zijn toegevoegd is 
dit wel het geval. De doelgroep voor deze woningen zijn dan over het algemeen gezinnen; de woningen zijn door 
de grondgebonden entrees beter geschikt dan appartementen. In ’t Hool zou een dergelijke oplossing eveneens een 
uitkomst kunnen zijn om de woningdiversiteit te vergroten. Door de toegepaste bouwmethode is het bijvoorbeeld 
niet eenvoudig om woningen in de beukrichting uit te breiden. Woningen op de begane grond kunnen, zoals eerder 
beschreven, bovendien bijdragen aan het vergroten van de sociale veiligheid. De appartementen in ’t Hool zijn 
echter wel allemaal split-level woningen die, in tegenstelling tot de casestudies, niet geschikt gemaakt kunnen 
worden voor ouderen en mindervaliden. In bijvoorbeeld de Knikflats in Ommoord worden zelfs twee hele complexen 

Afbeelding 12: Hoofdentrees flatgebouwen
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getransformeerd in seniorenflats. De woningplattegronden worden hierbij wel opnieuw ingedeeld, zodat eventuele 
hulpmiddelen zoals een rolstoel of ziekenhuisbed in de woning gebruikt kunnen worden. Dit zal in Eindhoven niet 
mogelijk zijn.

4.2.3 Bouwtechnische aspecten
Bouwtechnisch gezien hebben bijna alle ingrepen te maken met het verlagen van het energie verbruik. 

Het na-isoleren van de kop- en langsgevels, vervangen van puivullingen en daken zijn hierbij de belangrijkste 
maatregelen. Verder is er in de meeste gevallen een onderhoudsachterstand ingehaald. In ’t Hool zouden deze 
ingrepen eveneens toegepast moeten worden, op deze wijze kunnen de huidige normen benaderd worden. Met 
name het na-isoleren van de spouw en het moderniseren van de puivullingen zouden hierbij prioriteit genieten. De 
algemene staat van onderhoud is zogezegd aan de westelijke zijde in orde, de oostelijke kant zal hier ook een slag 
moeten maken.

Andere specifieke problemen die aanwezig zijn bij naoorlogse flatgebouwen hebben onder andere te 
maken geluidsoverlast. Dit kan de leefbaarheid van een dergelijk project onder druk zetten. In de casestudies zijn 
aanwijzingen gevonden die hier op in zijn gegaan. In ’t Hool spelen eveneens deze problemen, dit heeft met name 
te maken met de toegepaste bouwmethode en de gekozen betondiktes. Het verbeteren van de geluidsisolatie zal 
dan ook een eis zijn in het nieuwe ontwerp.
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5 Ontwerpopgave

In dit hoofdstuk zal het ontwerpproces behandeld worden zoals deze vanaf het vooronderzoek is opgebouwd. 
Allereerst wordt er gestart met het opstellen van een programma van eisen waaraan het nieuwe ontwerp moet 
voldoen. Vanuit dit programma is een concept ontstaan welke heeft geleid tot het uiteindelijke ontwerp.

5.1 Programma van eisen
Het programma van eisen wordt opgesteld op drie schaalniveaus: stedenbouwkundig, architectonisch en 

bouwtechnisch.

5.1.1 Stedenbouwkundig
Zoals in het voorgaande hoofdstuk is beschreven zijn er in ’t Hool met name problemen op sociaal ruimtelijk 

gebied. De sociale veiligheid is hier het meest belangrijke onderdeel van. Vanuit de stedenbouw heeft dit te maken 
met de drie volgende punten: vriendschapsmodel binnen de wijk, relatie met overige wijken en de harde scheiding 
tussen koop- en huurwoningen. In het ontwerp zullen voornamelijk de eerste twee probleempunten opgelost moeten 
worden. Het derde punt heeft niet zozeer te maken met de gebouwde omgeving maar meer met de in de historie 
ontwikkelde sociale woningbouw filosofie.

	 Het eerst genoemde probleempunt zou in eerste instantie juist de sociale veiligheid binnen de wijk moeten 
vergroten. De uitwerking hiervan is echter op een aantal punten niet toereikend. Binnen het nieuwe 
ontwerp zal dit versterkt moeten worden, niet enkel de aangrenzende straat maar ook de rest van het 
noordelijke deel van de wijk zal hiervan moeten profiteren.

	 In het programma van eisen zal er stedenbouwkundig gezien meer openheid moet komen richting de 
noordelijke wijken. De flatgebouwen, die hier als ‘kernwand’ zijn gesitueerd, zullen dit moeten verzorgen. 
Deze ingreep zal er toe leiden dat de betrokkenheid binnen het stadsdeel en stad kan worden vergroot. 
Het aanbrengen van maatschappelijke en/of commerciële functies kunnen hier onderdeel van uit maken. 
Het historisch belang van één van de weinig uitgevoerde kernwanden moet echter wel onderkend blijven.

	 Het laatste probleempunt heeft zogezegd te maken met de scheiding tussen koop- en huurwoningen. Deze 
scheiding is, zonder verlies van sociale huurwoningen, niet meer te wijzigen. Wel kan ervoor gezorgd 
worden dat, door het toevoegen van meerdere doelgroepen, de sociale integratie binnen de wijk vergroot 
wordt. Binnen het nieuwe ontwerp is woningdifferentiatie een vereiste.

	 Zoals in het vooronderzoek beschreven staat zal door een toenemende vergrijzing meer woningen voor 
senioren beschikbaar moeten worden gemaakt. De ligging van ’t Hool sluit goed aan bij de wensen van 
deze doelgroep. Zo is er een winkelcentrum en een groot park in de vorm van het Henry Dunantpark op 
loopafstand aanwezig. Verder zijn er voldoende bushaltes voorhanden en ligt de wijk dichtbij het Catherina 
ziekenhuis. Het hoogspanningstracé met de daarbij horende groenstrook en aangrenzende Bisschop 
Bekkerslaan vormen echter een fysieke en optische barrière voor het bereiken van het Henry Dunantpark. 
Door een stedenbouwkundige ingreep zou dit verbeterd moeten worden.
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5.1.2 Architectonisch
In het voorgaande hoofdstuk staat beschreven dat de problemen op complex en woningniveau eveneens 

van sociaal ruimtelijke aard zijn. Daarnaast zijn er woon- en bouwtechnische ingrepen noodzakelijk om de woningen 
geschikt te maken voor het heden en de toekomst.

	 Door het toevoegen van de hiervoor beschreven maatschappelijke en/of commerciële functies zal het 
aantal sociale ogen in de wijk toenemen. De informele controle wordt hierdoor groter en de ruimte voor 
criminele activiteit kleiner.

	 Zogezegd heeft het aantal sociale ogen veel te maken met zichtbaarheid. De meeste architectonische 
ingrepen in ’t Hool zullen hier betrekking op hebben. De meest voor de hand liggende maatregelen zijn: 
entrees duidelijk als zodanig herkenbaar laten zijn, verlichting van algemene en gemeenschappelijke 
ruimtes verbeteren, aanbrengen van meer zichtlijnen tussen gemeenschappelijke ruimtes en aangrenzende 
woningen én straten, inpassen van woningen op de begane grond en het verwijderen van de laag 
overhangende balkons. Al deze ingrepen zorgen ervoor dat de sociale veiligheid zowel in als rondom het 
complex wordt vergroot.

	 De verantwoordelijkheid van de bewoners voor de woning en het complex kan vergroot worden door het 
aanpassen van de verhoudingen. De grootschaligheid van de flatgebouwen moet verkleind worden tot 
kleine herkenbare segmenten waarbij de individuele herkenbaarheid onderling vergoot wordt. Dit heeft als 
consequentie dat er meer entrees op straatniveau toegevoegd zullen worden. De eenheid en samenhang 
van de kernwanden mag echter niet verloren gaan.

	 Een andere ingreep die van invloed is op de betrokken- en verantwoordelijkheid van de bewoners is het 
vergroten van de territorialiteit. Er moet ruimte worden gemaakt voor het toevoegen van persoonlijke 
elementen. Deze ruimte zal echter wel binnen een bepaald kader geplaatst moeten worden zodat het 
eerder besproken samenhangend beeld niet wordt verstoord.

	 De attractiviteit van de omgeving kan vergroot worden door het verbreken van de monotone en sobere 
aanzichten. Het toevoegen van een nieuwe architectonische laag kan dit verzorgen. Ook hier is het 
van belang dat de eenheid en samenhang van het complex niet beschadigd wordt. Verder dient het 
achterstallige onderhoud ingehaald te worden.

	 Op woontechnisch gebied is er binnen het complex te weinig diversiteit. Voor verschillende doelgroepen 
zullen er nieuwe woningplattegronden ontwikkeld moeten worden. Daarnaast moet het split-level principe 
beter benut worden. Hiervoor zullen de bestaande plattegronden herzien worden. Door het toevoegen van 
woningen op de begane grond verdwijnen bergingen, deze moeten een andere plaats toegewezen krijgen.

5.1.3 Bouwtechnisch
	 Bouwtechnisch gezien is het van belang dat de huidige normen én eisen benaderd worden. Dit betekent 

dat bestaande koudebruggen, zover mogelijk, opgelost dienen te worden. Het na-isoleren van spouw, dak 
en vervangen van puivullingen zijn hierbij de meest voor de hand liggende maatregelen. Daarnaast is het 
van belang dat de geluidsisolatie van met name contactgeluid bij de vloeren wordt verbeterd.
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5.2 Concept
Het concept voor het nieuwe ontwerp van de flatgebouwen in ’t Hool laat zich in één zin samenvatten:

Het opnieuw definiëren van de overgang tussen publiek en privaat.

De noodzaak voor een overgangsgebied tussen deze twee verschillende ruimtes is niet te herleiden tot iets 
tastbaars. Het is iets waar wij Nederlanders ons blijkbaar prettig bij voelen. Zo was een dergelijk overgangsgebied 
al aanwezig bij woningen uit de 17e eeuw in de vorm van een verhoogde entree. Dit is een voorbeeld waarbij het 
slechts om een aantal centimeters gaat; bij arbeiderswoningen uit de vorige eeuw gaat het om een gehele voortuin. 
Het is wellicht te vergelijken met de in de Nederlandse architectuur ingeburgerde entreehal. In andere landen stapt 
men vanuit de voordeur direct de woonkamer in. Het draait dan ook waarschijnlijk om veiligheid en privacy, een 
soort natuurlijk wantrouwen wat ervoor zorgt dat de privésfeer gewaarborgd moet blijven.

Dit overgangsgebied wordt op twee schaalniveaus uitgewerkt: stedenbouwkundig en architectonisch.

Stedenbouwkundig:
Om de overgang tussen publiek en privaat gebied op stedenbouwkundige schaal opnieuw te definiëren 

is ervoor gekozen om de bestaande hofstructuur, zoals deze bij de koopwoningen aanwezig is, eveneens te 
introduceren bij de galerijflatgebouwen. Het geen wat een hof kenmerkt is dat het een afgesloten ruimte betreft 
met aangrenzend woningen. Dit zal bij de flatgebouwen niet op straathoogte zijn maar juist op het niveau van 
een verdieping, binnen de bestaande gebouw structuur. Aan een dergelijk hofje zullen slechts een beperkt aantal 
woningen grenzen.

Door deze ingreep kan, net als bij de in de koopwoningen toegepaste hofjes, de individuele woning bereikt 
worden door een aantal fases. De harde overgang tussen de straat en woning verdwijnt hierdoor wat er toe leidt 
dat de privacy vergroot wordt en er een informeel woongebied ontstaat.

Hoofdontsluiting

KOOPWONINGEN

HUURWONINGEN

Hoofdontsluiting Portiek Hofje

Wijk Woning

Woning

Hofje Overgangsgebied
Publiek-Privaat

Wijk

Afbeelding 13: Concept hofstructuur
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Architectonisch:
Op een kleiner schaalniveau zal de overgang tussen het publiek en privaat gebied georganiseerd worden 

door het toevoegen van een herkenbaar terugkerend architectonisch element. Dit element bestaat uit een houten 
lamellen scherm dat zowel een open als gesloten karakter heeft. Hierdoor wordt er, net als bij licht, een diffuse 
overgang tussen verschillende ruimtes gecreëerd.

Dit scherm zal toegepast worden op de plekken waar er een onderlinge relatie aanwezig is tussen een 
woning en de straat. Hierdoor ontstaat een groter gevoel van privacy en wordt de mogelijke aanwezigheid van 
sociale ogen benadrukt.

PRIVAAT PUBLIEK PRIVAAT PUBLIEK

Afbeelding 14: Concept lamellen
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5.3 Ontwerp
De vertaling van concept naar het ontwerp zal in deze paragraaf worden behandeld. Hier worden eveneens 

de twee eerder genoemde schaalniveaus aangehouden.

5.3.1 Stedenbouwkundig
Het aanbrengen van meerdere hofjes binnen de bestaande gebouwstructuur brengt een aantal consequenties 

met zich mee. Eén daarvan is de stijging van het aantal ontsluitingsmogelijkheden. In de huidige situatie zijn er 
slechts vijf hoofdentrees aanwezig voor ruim vierhonderd woningen, daarnaast zijn er nog een aantal secundaire 
uitgangen zoals die van brandtrappen. In het nieuwe ontwerp zullen dit er aanzienlijk meer zijn, omdat de hofjes 
grotendeels apart van elkaar ontsloten zullen worden. Dit zorgt ervoor dat niet alleen de individuele herkenbaarheid 
binnen het hofje groot is maar ook binnen de andere gezamenlijke ruimtes. De schetsuitwerking die hieronder is 
afgebeeld is van een segment van de noord-zuid georiënteerde flatgebouwen. De vier toegevoegde blokken aan 
de voorzijde van de flat vormen de nieuwe entrees en opgangen. Het is niet mogelijk om alle binnenhoven, met 
maximaal acht woningen, een eigen entree en opgang te geven. Dit zou betekenen dat er teveel woningen moeten 
verdwijnen om plaats te maken voor trappen en liften. De opgangen zullen daarom in de nieuwe situatie gedeeld 
worden: twee hofjes of één hofje en de galerij van de optopwoningen. Deze optopwoningen zullen in een later 
stadium behandeld worden.

In deze situatie zal ieder van de de vier segmenten, aangegeven door de verschillende kleuren, ontsloten 
worden door één opgang. Dit betekent echter dat er nog teveel woningen gebruik maken van deze ontsluitingsroute, 
waardoor een tweede opdeling vereist is. Dit vindt plaats binnen deze opgang, dat betekent dat er twee entrees, 
trappenhuizen en liften noodzakelijk zijn. Om de footprint van deze ontsluitingskolom zo klein mogelijk te houden 
wordt gebruik gemaakt van een variant op een zogenaamde wokkeltrap. Hierdoor worden twee verkeersstromen 
gescheiden van elkaar.

Deze ontsluitingskolommen worden naar buiten geplaatst om het vriendschapsmodel te versterken. 
Door een strategische plaatsing ter hoogte van de zuidelijke straten kan dit bereikt worden. Vanuit deze intensief 
gebruikte ruimtes kan nu zicht worden gehouden op deze straten en aangrenzende woningen. Daarnaast is het 
meteen duidelijk waar de entrees zich bevinden, wat zorgt voor een overzichtelijk beeld. Deze ingreep zorgt er 

Afbeelding 15: Versterking van het vriendschapsmodel door toevoegen nieuwe entrees en opgangen
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tevens voor dat er meer sociale controle vanaf de straat op de trappen, liften en entrees mogelijk is. De algehele 
sociale veiligheid rondom het complex zal er sterk op vooruit gaan. De architectonische uitwerking wordt later in 
dit verslag behandeld.

De Echternachlaan, de straat die de flatgebouwen ontsluit, is in de huidige situatie een brede desolate 
ruimte waar geen verblijfskwaliteit aanwezig is. Het aanbrengen van gezinswoningen met uitbouw op de begane 
grond zorgt hier voor meer levendigheid. Het straatprofiel moet zich daar aan aanpassen. Om meer ruimte te maken 
voor buitenactiviteit zoals spelende kinderen en voor een hogere verblijfskwaliteit te zorgen zal deze doorgaande 
weg ter hoogte van het Dalheimpad afgesloten worden. De groenstructuur wordt doorgetrokken richting het 
hoogspanningstracé en de brede straat zal versmald worden. De woningen tegenover de flats krijgen tuinen en 
de mogelijkheid om zich richting het noorden te openen. Het kille afstandelijke asfalt zal vervangen worden door 
klinkers, dit zorgt samen met de wegversmalling voor een intiemere sfeer op het straatniveau. Deze ingreep zorgt 
er ook voor dat de noordelijke ring duidelijk afwijkt van de zuidelijke hoofd ontsluitingsroute. De stoep die aan de 
flat grenst zal verbreed worden om zo ruimte te maken voor de nieuwe entreekolommen.

In de huidige situatie is er geen relatie aanwezig tussen ’t Hool en de omliggende wijken in stadsdeel 
Woensel. Aan de noordrand wordt dit helemaal onmogelijk gemaakt door de zogenaamde kernwand situering van 
de flatgebouwen en het aanwezige hoogspanningstracé. Om dit te doorbreken worden er twee eerder besproken 
ontwerpaspecten ingezet: aanbrengen van hofjes en het doortrekken van de groenstructuur. Deze hofjes zullen 
ogenschijnlijk willekeurig aan gebracht worden met verschillende hoogtes en vormen. Het ene hof beslaat 
bijvoorbeeld drie split-level vloeren terwijl een ander hof twee beukmaten breed kan zijn. Door de hofjes zal het 
gesloten monotone aanzicht van de noordgevel een meer open karakter krijgen en wordt de horizontaliteit hiervan 
doorbroken. De scheidslijn die door de kernwand wordt gesymboliseerd blijft hierdoor echter wel behouden. Omdat 
dit vanuit historisch perspectief een vereiste is gebleken wordt door het aanbrengen van de hoven een goed 
compromis bereikt tussen de twee tegenpolen: gesloten- en openheid.

Het andere ontwerp aspect wat een positieve invloed kan hebben in de onderlinge relatie tussen de wijken 
is het verlengen van de groene as vanuit het Dalmheidpad. Door hier de groenstrook onder het hoogspanningstracé 
in te betrekken wordt deze fysieke barrière geslecht, en kan er een doorlopende groenstructuur tot aan het Henry 
Dunantpark en verder ontstaan. De flatgebouwen fungeren hierbij als een soort trechter waar het groen als het 
ware natuurlijk in vloeit. Aan het einde van deze groene as vind je in het zuiden het winkelcentrum en kan door het 
aanleggen van wandelpaden vanuit het noorden een levendige route ontstaan.

De hiervoor besproken maatregelen hebben allemaal te maken met het creëren van een aangenaam 
sociaal ruimtelijke omgeving. De voorwaarden hiervoor worden geschept door ontwerptechnische aanpassingen. 
Het kan echter niet zo zijn dat alléén fysieke eigenschappen verantwoordelijk zijn voor een goede sociale 
omgeving. De aansprakelijkheid hiervoor blijft bij de mens. Zoals eerder beschreven kan er in ’t Hool een eenzijdige 
bevolkingssamenstelling ontstaan van een kwetsbare bevolkingsgroep. Dit kan zijn uitwerking hebben op de sociaal 
ruimtelijke aspecten zoals sociale veiligheid en imago. Om een eenzijdige bevolkingssamenstelling tegen te gaan 
zullen er binnen de flatgebouwen nieuwe plattegronden worden aangebracht én worden er huurwoningen in een 
duurder segment als optopping toegevoegd. Deze nieuwe plattegronden worden speciaal gericht op gezinnen en 
senioren. Hierbij is het belangrijk dat deze grondgebonden of gelijkvloers zijn. De plattegronden worden verder 
behandeld in de architectonische uitwerking.



33Afbeelding 16: Doortrekken groenstructuur vanaf het Dalmheimpad, trechter vorming flatgebouwen en afsluiten Echternachlaan

Afbeelding 17: Maquette van willekeurig aanbrengen hofjes op de noordgevel 
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5.3.2 Architectonisch
Bij het architectonisch ontwerp draait het eveneens om de overgang tussen publieke en private ruimtes. 

Dit is met name op het straatniveau belangrijk. Hier is de relatie tussen de privésfeer (woning) en de publieke 
ruimte (straat) het meest sterk aanwezig. Zoals eerder beschreven is het belang van een dergelijke overgang niet 
eenduidig, gewenst is het echter wel. Bij de flatgebouwen in ’t Hool is een dergelijke overgang in de huidige situatie 
niet aanwezig.

5.3.2.1 Lamellen
In het ontwerp wordt de overgang tussen publiek en privé mogelijk gemaakt door een terugkerend 

architectonisch element. Een houten lamellen scherm dat aangebracht zal worden op plaatsen waar er een directe 
relatie is tussen de straat en de woning. Niet enkel op de begane grond maar ook ter hoogte van de balkons. 
De houten lamellen hebben zowel een open als gesloten karakter, hierdoor ontstaat er een gecontroleerde privé 
omgeving binnen de woning. Dit is te vergelijken met licht dat door lamellen diffuus de woning kan betreden. De 
juiste verhouding tussen deze twee verschillende karakters is belangrijk om het contact met de straat in stand te 
houden. Zichtlijnen van binnen naar buiten als wel andersom zijn essentieel voor het gevoel van sociale veiligheid 
op de stoep én straat. Door het verdraaien van lamellen kunnen meer intieme plekken gecreëerd worden.

Een ander belangrijk gegeven wat door deze houten lamellen gesymboliseerd wordt is de mogelijke 
aanwezigheid van sociale ogen. Zogezegd worden deze schermen overal toegepast waar er een relatie is tussen de 
openbare en privé omgeving. Dit schept een overzichtelijk beeld en geeft duidelijk weer waar er mogelijk bewoners 
aanwezig zouden kunnen zijn. Om dit te versterken wordt er bij de ontsluitingskolommen ook gebruik gemaakt van 
lamellen. De schaal van deze houten lamellen wordt hier op aangepast. De breedte, diepte en hart op hart afstand 
wordt hierbij vergroot.

5.3.2.2 Hoven
De hoven die in de flat aangebracht zullen worden maken een informeel verblijfsgebied binnen deze flat 

mogelijk. Deze kunnen als het ware geclaimd worden door de bewoners. Dit bevordert de territorialiteit en maakt de 
betrokken- en verantwoordelijkheid van de bewoners binnen hun segment groter. Om de individuele herkenbaarheid 
tussen de bewoners onderling te vergroten zullen er maximaal acht woningen betrokken worden bij een dergelijk 
hof. Drie woningen zullen direct gesitueerd zijn aan het hof doordat de voordeur is verplaatst van de galerij naar 
het hof. Deze woningen maken een goede sociale controle op dit binnengebied mogelijk. Het is echter wel van 
belang dat gebruikers van zo’n hof zich niet te bekeken voelen. De woningen die zich aan het hof bevinden worden 
voorzien van smalle rechthoekige ramen welke geplaatst worden boven ooghoogte. Door deze ingreep kan de 
sociale controle worden vergroot zonder dat men in het directe zicht zit.

Afbeelding 18: Zicht naar buiten door lamellen Afbeelding 19: Zicht naar binnen door lamellen



35

Zogezegd worden de hofjes op een ogenschijnlijk willekeurige manier in de flatgebouwen aangebracht. Ze 
worden er als het ware van voor naar achter doorheen geperforeerd. Dit wordt weerspiegeld door het eenzijdige 
materiaal gebruik. De vloer, het plafond en de wanden zijn allen hetzelfde en bezitten door het toegepaste witte 
polyester materiaal eigenlijk geen identiteit. Om dit gevoel te versterken worden meubels zoals tafels en banken 
eveneens in dit materiaal uitgevoerd. Bewoners krijgen de kans om zich dit eigen te maken. Dit is te vergelijken met 
een onbeschilderd canvas doek. Het hof wordt nog eens extra benadrukt door het onderbreken van de galerijvloer 
door het polyester materiaal.

Het toevoegen van meubels binnen de hoven zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid voor een dergelijk 
groot en kostbaar element niet bij de bewoners komt te liggen. Deze meubels zijn rechthoekige elementen die als 
het ware uit de vloer of wanden ontstaan. Door de meubels te fixeren kan het gebruik van het hof gestuurd worden. 
Zo ontstaan er geen ongemakkelijke situaties nabij de entreedeuren van de aangrenzende woningen.

Door het inbrengen van persoonlijke sfeerelementen als kleine meubels, kussens en decoratie krijgt het 
hof zijn eigen identiteit en wordt het een verlengde van de woning. Tussen de bewoners die een dergelijk hof delen 
wordt een gemeenschap gecreëerd die samen verantwoordelijk is voor de beschikbare ruimte.

Door het toepassen van vouwdeuren naar het balkon kan de ruimte binnen doorgetrokken worden naar 
buiten. Hierdoor krijgt het hof zowel in de zomer als in de winter een duidelijke verblijfskwaliteit.

5.3.2.3 Ontsluitingskolom
Zoals beschreven in het stedenbouwkundig ontwerp worden de ontsluitingskolommen geplaatst 

op strategische plaatsen rondom het complex, op deze wijze kunnen zij onderdeel gaan uitmaken van het 
vriendschapsmodel. Een ander gegeven wat bepalend is voor de vorm en structuur is de aanwezigheid van twee 
afgescheiden opgangen binnen één volume. Deze twee ontsluitingsroutes zijn fysiek gescheiden van elkaar wat 
ervoor zorgt dat de eerder besproken herkenbaarheid binnen het segment behouden blijft. Het scheiden wordt 
mogelijk gemaakt door een centrale kern waaromheen twee trappen omhoog wentelen. Door de ene ingang 
diagonaal tegenover de andere te plaatsen draaien de trappen als het ware om elkaar heen, zonder dat deze elkaar 
ooit ontmoeten.

Om te functioneren binnen het vriendschapsmodel is het van belang dat de zichtbaarheid vanuit deze 
kolommen groot is. Zowel van binnen naar buiten als wel andersom. Een transparante gevel is hierbij een logische 
keuze. Door de trappen direct aan deze gevel te plaatsen wordt er vanuit deze intensief gebruikte ruimte overzicht 
gehouden op het aangrenzende openbaar gebied. De wenteling van deze trappen zorgt ervoor dat dit vanaf elke 
zijde van de ontsluitingskolom mogelijk is. Door in de avond en nacht situatie de binnenzijde te verlichten ontstaan 
er lichtbakens die een grote invloed hebben op het gevoel van sociale veiligheid in het noorden van de wijk.

De aanwezigheid van sociale ogen wordt ook hier gesymboliseerd door het toegepaste houten lamellen 
scherm. Zogezegd wordt deze op een grotere schaal uitgevoerd dan bij de woningen. Deze lamellen dragen er 

Afbeelding 20: Hof met meubels Afbeelding 21: Galerij doorbroken met hof
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tevens aan bij dat de entrees duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en op het straatniveau een heldere structuur 
ontstaat. Om ook de interne structuur van de trappen duidelijk te maken zijn de schermen eveneens wentelend 
aangebracht. Door een kleine verdraaiing van de lamellen wordt er een onderscheid gemaakt tussen de twee 
stijgpunten. Het zorgt er tevens voor dat in de zomer situatie oververhitting door de zon wordt voorkomen.

5.3.2.4 Routing
De paragrafen hoven en ontsluitingskolom spelen beide een belangrijke rol voor de interne routing. Om 

een vergelijkbare zorgvuldige overgang te creëren voor de appartementen binnen het complex als die van de 
grondgebonden koopwoningen zijn deze twee ruimtelijk elementen noodzakelijk. De openbare hoofdontsluiting 
van de wijk is voor beide woonvormen gelijk. Vanuit deze publieke ruimte wordt bij de koopwoningen allereerst de 
semipublieke ruimte tussen het hof en de hoofdontsluitingsweg bereikt. Hier is geen toegangspoort aanwezig maar 
door de vernauwing van de weg en de aanwezige bebouwing is hier veel intern toezicht op. Dit is te vergelijken met 
de ontsluitingskolom zoals die bij de flatgebouwen wordt toegepast. Deze wordt ook enkel gedeeld door een beperkt 
aantal personen en is daardoor semi openbaar. Vanuit deze ruimte wordt, voor zowel de koop- als huurwoningen, 
het hof bereikt. De interne controle en herkenbaarheid is hier nog sterker. De voordeur van de individuele woning is 
vanaf dit hof of pad/galerij te bereiken.

5.3.2.5 Woningen
In het ontwerp zijn nieuwe woningen toegevoegd en bestaande plattegronden opnieuw ingedeeld. Dit 

vindt plaats binnen de bestaande draagstructuur, deze is bepalend voor de aanpassingen die gedaan zijn. De 
belangrijkste elementen die de randvoorwaarden scheppen zijn: vloeren, trappen, schachten en stabiliteitswanden. 
Bij de vloeren is de vrije hoogte hier tussen maatgevend. Aanpassingen kunnen slechts gedaan worden wanneer 
er een vloer tussen uit gehaald wordt. De trappen zijn door de split-level vloeren boven elkaar geplaatst en kunnen 
door deze beperking niet verplaatst worden. De stijgrichting van deze trappen is eveneens vooraf bepaald. Voor de 

Afbeelding 22: Zij- en vooraanzicht onsluitingskolom Afbeelding 23: Wokkeltrap
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aanwezige schachten geldt ook dat deze afzonderlijk niet verplaatst kunnen worden. De laatste beperkende factor 
is de L-vormige stabiliteitswand die de bestaande split-level vloeren van elkaar scheidt. De gevels zijn daarentegen 
vrij om aan te passen, deze zijn niet constructief en dienen slechts als schil.

De kernwand speelt in de huidige situatie een belangrijke rol in het beschermen en behoeden van de 
wijk ‘t Hool. In het nieuwe ontwerp zal dit beeld, ondanks door het aanbrengen van de hoven, bewaard blijven. De 
duidelijke ritmiek van de kolommen op de begane grond en ramen op de verdiepingen blijven het aanzicht typeren. 
Voor de zuidgevel gelden deze voorwaarden niet. Op deze zijde is de woningoriëntatie gericht en is er behoefte aan 
levendigheid en bedrijvigheid op straatniveau. Een eenzijdig gevelbeeld kan hier een negatieve invloed op hebben. 
Wel is het van belang dat de eenheid en samenhang bewaard blijft.

Voor sociale woningbouw is het gewenst dat de plattegronden aansluiten bij de doelgroep. Het is 
allerminst de bedoeling dat starters een vier slaapkamer appartement bezitten omdat zij een behoefte hebben aan 
extra ruimte. Wooncomfort staat echter wel voorop.

Vanuit deze voorwaarden zijn de woningplattegronden ontworpen. De code tussen de haken referereert 
aan de tekeningen. Deze zijn terug te vinden in de tekeningenmap.

5.3.2.5.1 Gezinswoningen

Zogezegd zullen er op de begane grond woningen toegevoegd worden, hiervoor zijn twee ontwerpen 
gemaakt: zonder uitbouw (TYPE G) en met uitbouw aan de straat (TYPE G.1). Deze woningen zijn bedoeld voor 
gezinnen waarbij een grondgebonden ontsluiting gewenst is om onveilige situaties op bijvoorbeeld galerijen te 
voorkomen. Deze uitbouwen creëren voor beide woningen een overgangsgebied. Zo ontstaat er voor de woningen 
zonder uitbouw een binnenplaats door een aangrenzende woning mét uitbouw, en heeft de woning met uitbouw 
op zijn beurt een entree op de eerste verdieping. Voor beide type woningen wordt op deze wijze een buitenplaats 
op het zuiden gecreëerd. De mogelijkheid van een buitenplaats op het noorden was eveneens aanwezig maar de 
ligging hiervan bezit weinig verblijfskwaliteit.

Deze uitbouw zorgt er tevens voor dat de kernwand op straatniveau een menselijke schaal aanneemt. 
Daarnaast wordt de overgang van hoogte tussen de laagbouw woningen en de flats geleidelijker. De desolate 
ruimte zoals bij het stedenbouwkundig ontwerp is besproken wordt zo vervangen door een levendige sfeer.

TYPE G (DO-101)
De grondgebonden woning zonder uitbouw is een gezinswoning met vier slaapkamers en één of twee 

badkamers. Deze is binnen de bestaande draagstructuur aangebracht met als consequentie dat de aanwezige 
garages en bergingen zijn verwijdert. De huidige entree is verplaatst vanaf het noorden naar het zuiden wat de 
sociale veiligheid hier vergroot. De woonkamer bevindt zich in de huidige entree hal en heeft hoogte van anderhalve 
verdiepingsvloer. Door het grote glasoppervlak op het noorden is er een uitzicht op het eerder beschreven park onder 
het hoogspanningstracé. Het gebrek aan direct zonlicht wordt gecompenseerd door de aanwezige vrije hoogte. Op 
de eerste split-level vloer is de bestaande gevel vervangen. De afmeting van de ramen is gelijk aan de bestaande 
ramen om het oorspronkelijke beeld te bewaren.

TYPE G.1 (DO-111)
De woning met uitbouw is een volwaardige gezinswoning met twee badkamers en drie slaapkamers. 

Tevens is er de mogelijkheid voor een vierde en vijfde slaapkamer wanneer er nog een split-level vloer bijgetrokken 
wordt. De entree van deze woningen ligt zogezegd verhoogt en de opgang wordt gedeeld met de naastliggende 
woning. Vanuit deze entree wordt de ruime woonkeuken ontsloten die met dubbele deuren geopend kan worden 
naar de buitenplaats. Deze buitenplaats ligt zogezegd op het zuiden en fungeert door de ruime opzet als tuin. Door 
de gedeelde opgang tussen de twee woningen te plaatsen krijgen beide woningen een intieme eigen ruimte.

De keuken is in dit ontwerp de spil van het huis, vanuit deze ruimte kunnen de overige ruimtes bereikt 
worden. Zo kan in de avond afgedaald worden naar de op de begane grond liggende woonkamer, deze heeft 
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eenzelfde opbouw als de woning zonder uitbouw. De constructieve betonnen wand tussen de keuken en woonkamer 
is deels opengebroken waardoor er een directe relatie tussen deze twee verblijfsruimtes aanwezig is. Het split-
level principe, waarbij ruimtes in elkaar vloeien, kan op deze wijze benut worden.

Op het straatniveau is er eveneens een entree aanwezig, deze is bedoeld als ‘achterom’. Deze informele 
toegang kan eventueel gebruikt worden voor de kinderwagen of het stallen van fietsen. Door deze entree en 
ouderslaapkamer enkele decimeters terug te leggen ten opzicht van het houten lamellen scherm ontstaat er een 
passend overgangsgebied tussen de intieme slaapkamer en openbare stoep. Het is nu eveneens mogelijk om ramen 
te openen zonder hiermee een onveilige situatie te creëren.

Deze woningen kunnen eveneens geschikt zijn voor kleine commerciële functies zoals praktijk aan huis 
ondernemingen. Op de begane grond kan door het afscheiden van de woonkamer hiervoor ruimte gemaakt worden. 
Beide kunnen afzonderlijk gebruik maken van de twee entrees.

5.3.2.5.2 Appartementen

In het ontwerp blijven de huidige kleine en grote split-level woningen behouden. De ontsluiting van de 
woningen via de galerij is enigszins verwarrend. Elke beuk heeft twee voordeuren die pal naast elkaar liggen. De 
ene voordeur ontsluit een woning via een trap naar beneden, de andere door een trap naar boven. Dit kunnen zowel 
kleine of grote woningen zijn. In de nieuwe situatie zullen er zogezegd ook woningen ontsloten worden door de 
aangebracht hoven.

Het split-level principe zoals mogelijk gemaakt wordt door de verspringende vloeren wordt bij deze 
woningen onvoldoende benut. De plattegronden zijn in de huidige situatie meer te vergelijken met de standaard 
plattegronden zoals deze in de Voorschriften en Wenken 1965 beschreven stonden. Júist door deze opbouw van 
vloeren kunnen afzonderlijke ruimtes gecreëerd worden zonder dat daarbij scheidingswanden noodzakelijk zijn. De 
indeling van deze woningen is dan ook gewijzigd.

TYPE A (DO-121)
De kleine woning is gericht op starters en heeft derhalve twee slaapkamers waarvan er één als werkkamer 

fungeert. Deze kamers hoeven niet over een deur te beschikken, mits het afzonderlijke ruimtes zijn. Door de 
badkamer een kwartslag te draaien en deze in de ruimte te plaatsen worden zo deze kamers gecreëerd. Een directe 
relatie met de werkkamer is echter wel gewenst, zo blijft men betrokken bij het leefgedeelte. De vaste locatie 
van de trappen zorgt ervoor dat er in feite twee verschillende kleine woningen met bijpassende plattegronden 
ontstaan. Bij de woning met de trappen naar boven ontstaat er direct contact met de werkkamer door een opening 
in de constructieve wand tussen de woonkamer en deze werkkamer. Bij de andere woning, waarbij de trappen 
naar beneden leiden, verzorgt de linker trap een directe verbinding. In beide gevallen wordt de slaapkamer visueel 
afgesloten. Op deze wijze ontstaan twee vloeiende plattegronden die passen bij het profiel van een starter.

Afbeelding 24: Kleine woning met trappen naar beneden Afbeelding 25: Kleine woning met trappen naar boven
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TYPE B (DO-131)
Het grote appartement heeft eenzelfde opbouw als de hiervoor besproken kleine woning, de extra split-

level vloer maakt hier het verschil. Doordat deze woning vier slaapkamers heeft is deze geschikt voor een gezin met 
oudere kinderen. Het gevaar van het vallen van balkon of galerij is bij deze groep niet meer aan de orde. 

Bij de starters woningen is het geen probleem dat de werkkamer bereikt wordt door slaapkamer, bij deze 
grote woning is dit wel het geval. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van kinderen. Het is niet gewenst dat 
zij door de ouder slaapkamer de werkkamer kunnen bezoeken. Daarom is er één plattegrond ontwikkeld die te 
vergelijken is met die van de kleine woning met de trappen naar beneden. Hierbij is de ouder slaapkamer fysiek 
afgesloten door de badkamer en is de werkkamer open. De overige twee slaapkamers voor de kinderen zijn wel 
te sluiten middels een deur. Voor een apart toilet is binnen de beperkte ruimte geen plaats, gewenst is het echter 
wel. Door de aanwezige schuifdeur in de ouder badkamer zijn er twee scenario’s bedacht. In dag situatie wordt de 
werkkamer geopend en daardoor de badkamer van het toilet gescheiden. Wanneer er visite op bezoek is kunnen 
deze enkel gebruik maken van het toilet zonder zich in de gehele privé badkamer te bevinden. In de nacht situatie, 
wanneer de kinderen naar bed zijn, wordt de werkkamer gesloten en ontstaat er een en suite badkamer met toilet.

VARIANTEN (DO-123 en DO-133)
Naast deze twee type woningen ontstaan er door het toepassen van de hoven verschillende varianten. 

Een hof kan, zoals eerder beschreven, verschillende vormen aannemen waarbij er split-level vloeren ontstaan die 
niet vanaf de galerij of hof bereikt kunnen worden. Deze vloeren worden in de beukrichting doorbroken en bij de 
aangrenzende woning getrokken. Hierbij kan een grote woning meer woonruimte krijgen of een kleine woning meer 
slaapkamers. Tevens ontstaat er in een enkel geval een studio.

5.3.2.5.3 Seniorenwoningen

(DO-150)
De seniorenwoningen of minder valide woningen hebben plattegronden zonder trappen en drempels. 

Binnen de bestaande structuur was dit echter niet mogelijk. Door het verwijderen van twee split-level vloeren en het 
daarvoor in de plaats aanbrengen van één vloer kunnen deze woningen ontwikkeld worden. De galerij ontsluiting is 
hierbij komen te vervallen en zijn de appartementen direct aan het hof gesitueerd. Om voldoende woningen aan een 
dergelijk hof te kunnen situeren is er bij een aantal hoven ervoor gekozen om deze niet geheel van gevel tot gevel 
door te laten lopen. De woningen hebben een enkelzijdige oriëntatie op het noorden of het zuiden. Die op het zuiden 
heeft, door het verwijderen van de split-level vloeren, een anderhalve verdiepingsvloerhoogte.

Om de woningen geschikt te maken voor senioren hebben deze een ruime opzet en voldoende 
manoeuvreerruimte voor rolstoelen. Aan de eisen met betrekking tot dit type woning geformuleerd in het bouwbesluit 

Afbeelding 26: Grote woning met trappen naar beneden Afbeelding 27: Grote woning met trappen naar boven
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is voldaan. Belangrijke vereisten zijn bijvoorbeeld de afmetingen van de badkamer, entreehal en de gangen. Om 
bedlegerige personen bij de leefruimtes te betrekken is direct contact tussen de slaap- en woonkamer aanwezig, of 
kan dit door een eenvoudige aanpassing ontstaan.

Voor de seniorenwoningen zijn drie plattegronden ontwikkeld: ruime woning met logeerkamer, woning 
met één slaapkamer en een studio. De ruime woning heeft zogezegd een logeerkamer, door de beperkte ruimte 
aan de gevel wordt deze niet gekwantificeerd als slaapkamer maar als onbenoemde ruimte. Het appartement met 
één slaapkamer is geschikt voor een alleenstaande of een ouder stel. Deze heeft echter geen balkon. Om toch een 
buitenruimte te creëren is deze woning direct aan het hof gelegen. De laatste seniorenwoning is een kleine studio 
voor een alleenstaande senior. Door de hoge vrije verdiepingshoogte en balkon wordt binnen deze beperkte ruimte 
toch een aangename woning gecreëerd.

Het hof speelt bij deze appartementen een belangrijke rol. Doordat deze in zowel de winter als in de zomer 
een grote verblijfskwaliteit heeft wordt dit een verlengde van de kleine woningen. De behoefte aan contact met 
andere kan op deze wijze eenvoudig worden gezocht.

5.3.2.5.4 Optopwoningen

(D0-141)
Het toevoegen van de optopwoningen bij de flatgebouwen in ’t Hool heeft een tweeledig doel: aanbrengen 

van woningdifferentiatie en het financieren van sociale huurwoningen. Om een eenzijdige bevolkingsgroep en de 
daarbij komende problemen te voorkomen is ervoor gekozen om meer woningdifferentiatie aan te brengen. Dit 
wordt gerealiseerd door het aanbieden van appartementen in een duurder huursegment. Deze woningen kunnen 
het verlies wat er door het onder de werkelijke huurprijs aanbieden van sociale huurwoningen geleden wordt 
compenseren.

De doelgroep voor deze woningen is, door het duurdere huursegment, anders dan die van de overige 
appartementen. Gericht wordt op tweeverdieners zonder kinderen of gepensioneerde stellen. De indeling van het 
appartement met de en suite badkamer, woonterras en open verbonden ruimtes is voor deze doelgroep dan ook 
passend. In tegenstelling tot de overige woningen beslaat deze plattegrond twee beukmaten met de mogelijkheid 
op een onder verdieping. De gehele woning is gericht op het zuiden om de noordgevel in zijn huidige staat te 
respecteren. Om dit te versterken is de woning en de balustrade van de galerij iets teruggelegd ten opzichte van 
deze gevel. Aan de zuidkant wordt de woning eveneens teruggelegd om ruimte te creëren voor een groot intiem 
woonterras en een overstek.

Ook bij deze woningen wordt geprobeerd het split-level principe zo goed mogelijk te benutten. Door het 
terugleggen van de woning ontstaat er echter een smalle verdiepingsvloer op het noorden. Deze is ingericht met 
functies die een kleiner oppervlak nodig hebben en waarbij geen direct uitzicht noodzakelijk is zoals een en suite 
badkamer, toilet, hal en keuken. Deze ruimtes worden indirect vanaf boven verlicht door een woning brede glasstraat. 
De woonkamer en slaapkamer zijn aan het woonterras gesitueerd welke een mooi uitzicht heeft over de wijk ’t Hool 
en de rest van Eindhoven. Het overstek zorgt ervoor dat het directe zonlicht uit deze ruimtes wordt geweerd. De 
onder verdieping heeft een extra slaapkamer annex werkkamer en een logeerkamer met eigen badkamer. Tevens is 
hier een washok en grote bergkast gesitueerd.

Deze appartementen hebben in tegenstelling tot de kleine en grote woningen alsmede de seniorenwoningen 
geen hofstructuur. De optopwoningen hebben aanzienlijk meer leefruimte en een kwalitatief betere buitenruimte in 
de vorm van een woonterras. Tevens is de behoefte van deze doelgroep voor dergelijke opbouw met hoven minder 
voor de hand liggend. Privacy en rust hebben hier een hoge prioriteit.
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5.3.2.6 Overige ruimtes
Naast woningen en ontsluitingswegen zijn er nog een aantal andere ruimtes binnen het complex aanwezig. 

Dit zijn bergingen, fietsenstallingen en oplaadpunten voor scootmobielen of elektrische rolstoelen. De aangewezen 
locatie voor deze functies is de beuk achter de ontsluitingskolom. Vanuit deze volumes worden de flatgebouwen 
bereikt door een aantal loopbruggen waardoor op deze vloeren geen woningen gesitueerd kunnen worden.

Op de begane grond wordt op deze locatie een aantal bergingen gecreëerd, deze zijn beschikbaar voor 
de grondgebonden woningen. Daarnaast is een fietsenstalling aanwezig die door het grote glasoppervlak op 
het noorden en zuiden goed zichtbaar is. Hier kunnen de fietsen gestald worden van zowel de appartementen, 
optopwoningen als de grondgebonden woningen. Voor senioren of mindervalide is er elektra aanwezig voor het 
opladen van de eerder besproken hulpmiddelen.

Daarnaast zijn er op de vloeren waar de loopbruggen uitkomen bergingen aangebracht voor de 
seniorenwoningen en andere appartementen. Voor de grote en kleine woningen is dit minder van belang omdat deze 
een aan de woning grenzende berging hebben. Doordat deze door de hoven kunnen verdwijnen is hier echter wel 
behoefte aan. Op het oorspronkelijke dak zijn er nog bergingen toegevoegd die voor de optopwoningen beschikbaar 
zijn.

WINTERZON

ZOMERZONZOMERZON

INDIRECT LICHT

Afbeelding 28: Optopwoning lichtinval
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6 Uitwerking

Dit hoofdstuk bestaat voornamelijk uit tekeningen, daarnaast worden de gebruikte materialen beschreven. 
De tekeningen zijn te vinden in de bijgevoegde tekeningen map.

6.1 Materialen
In het ontwerp worden slechts een aantal nieuwe materialen aan het oorspronkelijke complex toegevoegd. 

Hiervan zijn ongetwijfeld de zinken gevelbekleding en western red cedar lamellen het meest in het oog springend. 
Daarnaast word Polyurea, een 2-componenten coating, toegepast voor de hoven en daarbij horende meubels.

6.1.1 Zink
In het ontwerp wordt de horizontale zinken gevelbekleding toegepast op de onderbouw en de 

optopwoningen. Door hier zink in plaats van de gebruikte bakstenen toe te passen kan er een eenheid gecreëerd 
worden tussen de nieuwe woningen en bestaande woningen. Daarnaast wordt de oorspronkelijke horizontaliteit 
benadrukt door gebruik te maken van horizontale stroken. In de huidige situatie is de onderbouw opgebouwd uit 
bergingen en garages met de in het zicht gelaten betonconstructie, hierdoor wordt de bovenbouw als het ware op 
een sokkel geplaatst. De zinken gevelbekleding vervult hier, door het afwijkende strakke materiaal, dezelfde functie.

Om ruimte te creëren voor woningen op de begane grond is de bestaande betonvloer vervangen door een 
zogenaamde holle staal-betonvloer. Door deze ingreep zijn nieuwe gevels noodzakelijk. Hier is gekozen voor een 
lichte houtskeletbouw gevel om de slanke verdiepingsvloer te ontlasten. De zinken gevelbekleding kan uitstekend 
toegepast worden op houtskeletbouw elementen en is bij deze opbouw eenvoudig te verwerken. Ook voor de 
nieuwe optopwoningen is deze opbouw toegepast, de belasting op het dak wordt hierbij geminimaliseerd.

In het oorspronkelijke ontwerp waren de balkons en balkonconsoles een belangrijk element in het aanbeeld 
van de gevel. De repeterende consoles hadden een dikte van 180mm, dit is dezelfde maat als die gebruikt wordt 
bij de doorgestorte betonconstructie. In het nieuwe ontwerp blijven deze afmetingen behouden. Dit betekent dat 
zowel de nieuwe consoles als wel andere vlakke scheidende elementen in deze maat worden uitgevoerd. Dit is 
terug te zien in de woning scheidende wanden bij de optopwoningen en de uitbouwen op de begane grond. De 
zinken gevelbekleding van deze schijven is afgestemd op de eerder genoemde maat. In het gevelbeeld blijven zo 
deze rechte strakke lijnen behouden.

Afbeelding 29: Zink referentie, atelier te Wijchen Afbeelding 30: Zink referentie, conferentiecentrum Kappel-
lerput
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Om uitloging van zink en de daarbij komende grondwatervervuiling te voorkomen is ervoor gekozen om 
lijngoten aan te brengen onderaan de gevel. Dit voorkomt eveneens het opspatten van regenwater wat tot vervuiling 
en hogere onderhoudskosten kan leiden.

Het zink zal in de loop der jaren patineren, hierdoor ontstaat een karakteristieke matte glans. Dit is een 
langdurig proces en daardoor blijft het zink als het ware leven. Voor de flatgebouwen in ’t Hool is dit een welkome 
aanvulling. Zo zal in periode na de oplevering te zien zijn dat het complex is gerenoveerd en dat nieuwe elementen 
zijn toegevoegd. Hierdoor is duidelijk dat er aandacht geschonken wordt aan de wijk en dat er zorg voor wordt 
gedragen. Door het natuurlijk patineren zullen de materialen in de tijd naar elkaar toegroeien en wordt het meer en 
meer één geheel. Na enige tijd zal de eenheid van het complex een feit worden.

6.1.2 Western Red Cedar
Binnen ’t Hool is dit de meest gebruikte houtsoort. Het wordt toegepast voor kozijnen, gevelbekleding en 

boeiborden. Bij de flatgebouwen zijn de kozijnen ook in dit materiaal uitgevoerd. Door de jaren heen is het hout 
behandeld door beitsen en/of schilderen, en zijn slechte kozijnen vervangen. Voor het nieuwe ontwerp zal western 
red cedar een prominente rol innemen. De houten lamellen, zoals deze behandeld zijn in het architectonisch ontwerp, 
zijn op veel plaatsen aangebracht. Hier is voor western red cedar gekozen omdat deze licht van gewicht is, een hoge 
levensduur heeft en het onderhoudsvriendelijk is. Dat het hout weinig onderhoud nodig heeft is belangrijk om de 
totale onderhoudskosten van het complex te minimaliseren. Tevens is het vaak toegepast op hoogte en daardoor 
moeilijk bereikbaar.

Western red cedar is eenvoudig te verwerken en heeft een hoge resistentie tegen vocht, rot en 
insectenschade. Een bijkomend voordeel is dat het weinig krimpt en zwelt, dit zorgt ervoor dat het grotendeels 
maatvast is. Door dit gegeven worden de lamellen blind bevestigd door gebruik te maken van roestvrij stalen 
strips. Deze worden aangebracht in in gefreesde sleuven en worden bevestigd met eveneens roestvrij stalen 
bevestigingsmaterialen. Roestvrij staal is noodzakelijk om corrosie te voorkomen die veroorzaakt wordt door 
corrosiehoudende inhoudsstoffen die in western red cedar aanwezig zijn. Het nadeel van deze houtsoort is dat het 
tot zachtere soorten behoort wat ervoor zorgt dat het kwetsbaar is.

De houten lamellen die gebruikt worden bij de balkons en uitbouwen zijn 60mm dik en 120mm breed. De 
hart op hart maat is 140mm, dit zorgt ervoor dat de ruimte tussen de lamellen 80mm breed is. Door deze verhouding 
is er geen andere doorvalbeveiliging noodzakelijk.

Net als bij de zinken gevelbekleding zal ook het western red cedar natuurlijk verouderen. Hierdoor ontstaat 
een zilvergrijze glans. Voorwaarde hiervoor is een even belichting en een toepassing op het zuiden. Samen met het 
zink ontstaat er zo een compleet complex waarvan de identiteit herkenbaar blijft.

Afbeelding 31: Western red cedar referentie, uitbouw woonhuis
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6.1.3 Polyurea
Zogezegd is polyurea een 2-componenten coating, deze wordt voornamelijk aangebracht voor het 

behandelen van vloeistoftanks, tunnels, parkeerdaken en zwembaden. Het product is door een snelle reactietijd 
enkel aan te brengen door een spuitmachine, deze verwerkings methode wordt hotspray genoemd. De droogtijd is 
bijzonder snel waardoor er meerdere lagen over elkaar heen aangebracht kunnen worden.

Enkele voordelen zoals deze door een verwerkingsbedrijf, Kamps Straalbedrijf, worden benoemd zijn: 
•	 Zeer sterk, taai-elastisch en slagvast
•	 Een extreme slijtweerstand
•	 Naadloos aan te brengen in elke laagdikte vanaf 0,5 mm tot meer dan10 mm
•	 Vrijwel direct na het aanbrengen beloopbaar
•	 Goed bestand tegen de meeste chemicaliën
•	 Bestand tegen hoge en lage temperaturen
•	 Bestand tegen grote temperatuurschokken
•	 Hecht uitstekend op nagenoeg elke ondergrond
•	 Dampdoorlatend maar vloeistofdicht
•	 Geluiddempend
•	 Scheuroverbruggend
•	 Oplosmiddelvrij

Door een vlakke ondergrond te behandelen met een primer en vervolgens te coaten met de Polyurea 
hotspray ontstaat een naadloos geheel welke in elke gewenste kleur te verkrijgen is. Dit is precies het beeld wat 
er voor de hoven in de flatgebouwen nagestreefd wordt. Tevens is het product zeer onderhoudsvriendelijk en heeft 
het een hoge slijtweerstand.

De vloer, het plafond en de wanden dienen een vlakke ondergrond te krijgen. Door het aanbrengen van een 
gietvloer en cement gebonden stucwerk kan dit bereikt worden. Wanneer de meubels gefixeerd worden op de juiste 
locatie kan het geheel behandeld worden met de coating. Hierdoor wordt een compleet vloeiend beeld gecreëerd. 
De sterkte van de coating zorgt ervoor dat de meubels goedkoop gefabriceerd kunnen worden. Een voorbeeld van 
een dergelijke opbouw is het bekleden van drukvaste isolatie met mulitplex.

Afbeelding 32: .Polyurea referentie, optopping Afbeelding 33: Polyurea referentie, aanbrengen van hotspray



48

6.2 Constructie
De bestaande draagstructuur van de flatgebouwen is opgebouwd met behulp van de gietbouwmethode. 

Hierbij is de gehele constructie doorgestort en wordt er gebruikt gemaakt van prefab balkon en dakrand elementen. 
In het nieuwe ontwerp worden enkele aanpassingen aan deze constructie uitgevoerd. Het merendeel bestaat 
echter uit het verwijderen van niet dragende wanden. Daarnaast wordt de restcapaciteit van deze flatgebouwen 
aangesproken om de optopwoningen mogelijk te maken.

6.2.1 Constructie aanpassingen
Zogezegd worden er slechts een aantal aanpassingen aan de bestaande draagstructuur uitgevoerd. Om een 

uitspraak te doen over de mogelijkheden hiervan wordt de constructie kort beschreven. De doorgestorte constructie 
bestaat uit woning scheidende wanden van 180mm dik. De vloer is zogezegd doorgestort en heeft een dikte van 
150mm. Nabij de gevel, waar de last van deze gevel gedragen wordt, is een randbalk ingestort. Deze wanden zijn 
naast de hoofddraagconstructie eveneens de stabiliteitswanden in de richting van de beuk. De stabiliteit in de 
langsrichting wordt gehaald uit een L-vormige betonnen wand. Deze fungeert eveneens als trap afsluiting.

De woningscheidende wand wordt slechts op een aantal punten doorbroken. Zo is dit het geval bij de 
corridor van de seniorenwoningen, en bij een woninguitbreiding onder een hof. Hierbij wordt een opening gemaakt 
van anderhalve meter breed zodat deze als toegang kan functioneren. Dit is eveneens te zien bij de bestaande 
galerijen. Hier wordt deze wand doorbroken en wordt de last opgevangen door een kolom. Doordat deze twee 
uitzonderingen, in vergelijking met de galerijen, incidenteel zijn komt de stabiliteit van het complex niet in het 
gedrang.

De L-vormige stabiliteitswand wordt op drie plaatsen doorbroken: bij de gezinswoning, kleine woning en 
bij de seniorenwoning. Voor zowel de gezinswoning als de kleine woning wordt een kleine opening gemaakt om 
zichtlijnen tussen de ruimtes te creëren. Voor de seniorenwoning is deze opening noodzakelijk om een woningentree 
mogelijk te maken. Deze stabiliteitswand is op de begane grond vloer niet als zodanig aanwezig, de ruimte zou 
anders niet als garages benut kunnen worden. Het incidenteel doorbreken van deze wand wordt aan de hand van 
de begane grond mogelijk geacht.

Afbeelding 34: Constructie stabilteit
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De optopwoningen worden aangebracht boven op de bestaande flatgebouwen en deze dienen dan ook 
over voldoende restcapaciteit te bezitten. Dit wordt aannemelijk geacht doordat er in ’t Hool flats met verschillende 
hoogtes aanwezig zijn. De bouwmethode en toegepaste betondiktes van deze flatgebouwen wijken onderling niet af. 
Daarnaast is de dakconstructie opgebouwd uit een verdiepingsvloer met daarop aangebrachte dakbedekking. Deze 
verdiepingsvloeren dragen normaal gesproken de gevel en de gebruikersbelasting. Door de lichte houtskeletbouw 
elementen boven de bestaande draagconstructie op te bouwen zal de sterkte van het complex niet aangetast 
worden.
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7 Afbeelding verantwoording

Afbeelding nr.:  Herkomst:
1   http://www.team10online.org/team10/bakema/familieschets.jpg
2-28   Joost Weeda, 2011
29   http://www.nedzink.nl/wijchen_atelier278.html
30   http://www.nedzink.nl//media/projecten_naturel/heeze_kapellerput1.jpg
31   http://coolboom.net/en/wp-content/uploads/2009/09/Wooden-House-  

    Extension4.jpg
32   http://www.dugan.ca/modular/wp-content/uploads/2008/04/didden.png
33   http://www.specialty-products.com/img/polyurea-education.jpg
34   Joost Weeda, 2011
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8 Bijlage

8.1 Bijlage I
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