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2 Inleiding

2.1 Aanleiding
De aanleiding voor het doen van dit onderzoek ligt deels in het vooronderzoek, wat wij als atelier gezamenlijk 

verricht hebben, en deels uit eigen beweging. In het vooronderzoek heeft ieder lid van de ateliergroep een type 
huis of woning uit de wijk ’t Hool in Eindhoven onder de loep genomen. Hier heb ik samen met een medestudent de 
flatgebouwen aan de noordrand nader onderzocht.

Uit dit vooronderzoek is gebleken dat er meer dan 400 honderd woningen zijn verdeeld in slechts drie 
woningplattegronden, of een kleine variatie daarop. Deze woningen zijn klein tot middelgroot en voornamelijk in 
bezit van een woningcorporatie, zogenaamde sociale huurwoningen. De woningen zijn op een split-level wijze 
uitgevoerd wat ervoor zorgt dat de toegankelijkheid in de woning beperkt wordt voor met name mindervaliden en 
ouderen. De aanpasbaarheid van deze woningen wordt eveneens beperkt door deze woningtypologie.

De flatgebouwen zijn alle gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw en zijn op enkele punten verouderd. 
In de afgelopen periode is er het één en ander vervangen, maar op de balkons na zijn er geen grootschalige ingrepen 
geweest. Het eenzijdige woningaanbod, de matige aanpasbaarheid, energetische en akoestische problemen en de 
mindere toegankelijkheid zorgen ervoor dat het aanbrengen van een nieuwe verflaag niet langer voldoet.

Uit eigen beweging kan ik zeggen dat ik door een verhuizing naar Rotterdam meer in contact ben gekomen 
met dergelijke sociale woningbouwcomplexen zoals portiek- en galerijflats. Op het eerste gezicht zijn deze 
flatgebouwen monotoon en eenzijdig, ook is het uiterlijk van de meeste van hen verouderd en laat het onderhoud 
te wensen over. De vraag die dan bij mij opkomt is: Hoe is het gesteld met de leefbaarheid van deze flats en zullen 
deze woningen nog voor een langere tijd in gebruik blijven?
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2.2 Probleemveld
In Nederland is nagenoeg de helft van de sociale woningbouw gerealiseerd tussen 1946-1974 en bestaat 

voor bijna 40% uit meergezinswoningen (Ouwehand & Daalen, 2002). De woontechnische kwaliteiten van deze 
flatgebouwen, welke gebouwd zijn in het eerder beschreven tijdsbestek, zijn op enkele punten gebrekkig. Beperkte 
woonvoorzieningen, minimale isolatiewaardes en matig functionerende ventilatie- en verwarmingsystemen zijn 
enkele tekortkomingen (Straub & Vijverberg, 2001).

Na deze gegevens dringt de vraag zich op wat te doen met naoorlogse flatgebouwen. De keuze is: renoveren, 
slopen of behouden, waarbij de leefbaarheid van een dergelijk flatgebouw onder druk staat. De leefbaarheid van de 
woonomgeving gaat namelijk onder andere gepaard met de kwaliteit van de woning (Dorst, 2005).

Naast de kwaliteit van de woning wordt de leefbaarheid van de woonomgeving mede bepaald door 
criminaliteit, sociale veiligheid en levendigheid in en rond het complex (Dorst, 2005). In naoorlogse flatgebouwen 
zijn de onderste bouwlagen vaak gesloten, zogenaamde blinde plinten, en gereserveerd voor bergingen. Als in deze 
plint andere functies worden ondergebracht, zoals woonruimte, winkels of bedrijfsruimte wordt het straatbeeld 
levendiger en gaat de sociale veiligheid erop vooruit (Lörzing, Harbers, & Schluchters, 2008).

Wanneer een naoorlogse flat gesloopt wordt komt er gemiddeld honderd ton afval per woning vrij, 
bij renovatie kan echter tachtig tot 85% bewaard blijven in de vorm van casco (SenterNovem, 2007). Zo zijn er 
verschillende projecten waarbij het casco bewaard blijft en de woningen opgewaardeerd worden door middel van 
een nieuwe duurzame inbouw.
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2.3 Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de leefbaarheid van naoorlogse flatgebouwen 

en op welke wijze dit opgewaardeerd kan worden. Tijdens het onderzoek zal met behulp van één of meerdere 
casestudies antwoord gegeven worden op de probleemstelling en zullen er ontwerpaanbevelingen gedaan worden 
door middel van een te ontwikkelen ontwerpinstrument. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de galerijflat welke, 
in het kader van de volkshuisvesting, veelvuldig gebouwd zijn in de wederopbouwperiode van 1965 tot en met 1974.

Het ontwikkelde ontwerpinstrument zal vervolgens geïmplementeerd worden op de flatgebouwen in 
de wijk ’t Hool te Eindhoven. Hierbij zal naar aanleiding van de ontwerpaanbevelingen een architectonisch en 
bouwtechnisch ontwerp gemaakt worden voor de desbetreffende flatgebouwen. De ontwerpaanbevelingen zullen 
door middel van deze implementatie getoetst kunnen worden.

Zoals beschreven in de aanleiding bestaat de huidige woningvoorraad uit veel naoorlogse 
meergezinswoningen welke veelal niet langer voldoen aan de huidige maatstaven. Het belang van dit onderzoek 
is dus voornamelijk sociaal maatschappelijk; het verbeteren van de duurzame leefomgeving voor bewoners van 
sociale woningbouw.
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2.4 Onderzoeksmodel
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2.5 Probleemstelling
Vanuit het probleemveld en het geen wat beschreven is in de doelstelling is de probleemstelling 

geformuleerd. De kern van het onderzoek is het ontwikkelen van een ontwerpinstrument welke geïmplementeerd 
kan worden op galerijwoningen die gebouwd zijn in de periode na de tweede wereldoorlog, in het tijdvak 1965 tot 
en met 1974. Nadat de algemene ontwerpaanbevelingen ontwikkeld zijn zullen zij specifiek toegepast worden op de 
flatgebouwen in ’t Hool, de reflectie die hierop volgt zal uitwijzen of de ontwerpaanbevelingen al dan niet geslaagd 
zijn.

Welke ontwerpaanbevelingen creëren een duurzaam leefbare woonomgeving voor 
naoorlogse galerijflatgebouwen?

Wat is de definitie van een leefbare woonomgeving?

Welke factoren dragen bij aan een duurzame leefbare woonomgeving? Voor een naoorlogs 
galerijflatgebouw en zijn directe omgeving (beantwoorden met behulp van casestudies)

Welke ideeën lagen ten grondslag aan naoorlogse galerijflatgebouwen?

Welke aanwijsbare problemen zijn er bij naoorlogse galerijflatgebouwen?
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3 Wat is een leefbare woonomgeving?

Leefbaarheid is een veel besproken begrip dat, in de afgelopen eeuw, door verschillende auteurs 
en gebruikers een afwijkende definitie heeft verkregen. Zo wordt de term onder meer gebruikt voor politieke 
doeleinden, zoals de politieke partij Leefbaar Nederland, of als waardering voor een bepaalde fysieke omgeving, de 
leefbaarheid van een sloot bijvoorbeeld. Door een verscheidenheid aan definities blijkt dat leefbaarheid een moeilijk 
te operationaliseren begrip is. In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het begrip omschreven, de hantering 
van het begrip in diverse maatschappelijke discussies verklaard en de verschillende definities gecategoriseerd en 
geanalyseerd. Op deze wijze wordt getracht een antwoord te geven op de eerste deelvraag: Wat is de definitie van 
een leefbare woonomgeving?

3.1 Ontwikkeling van het begrip
In essentie zegt het woord leefbaarheid iets over de mate dat iets als leefbaar beschouwd kan worden. De 

algemene definitie uit de Van Dale (1997) luidt dan ook ‘geschikt om erin of ermee te kunnen leven’. Leefbaarheid 
is dus een uitspraak over de relatie van een subject (een organisme, een persoon of een gemeenschap) en de 
omgeving (Dorst, 2005). De term zegt echter niets over de schaal van deze omgeving, zo kun je spreken over de 
leefbaarheid van een stad, buurt, wijk of van een gebouw. De geschiktheid hangt daar een bepaalde waarde aan 
vast welke over het algemeen een minimale waarde betreft.

3.1.1 Woningwet
In Nederland werd de leefbaarheid van een woning voor het eerst beschreven in de Woningwet uit 1901. 

Deze wet is ontstaan door de initiatieven van hygiënisten welke de aandacht vroegen voor het belang van de 
hygiënische problematiek van steden, wijken en buurten. Het verplicht stellen van gemeentelijke bouwvoorschriften 
(bouwverordeningen) had als doel de kwaliteit van het wonen en bouwen te verhogen. Woningen die niet 
voldeden aan deze vereisten konden door de overheid als onbewoonbaar verklaard worden en derhalve sloop te 
rechtvaardigen (‘krotopruiming’). Deze hygiënische benadering lag ten grondslag aan de stedenbouw uit de 20ste 
eeuw, het functionalisme, waarbij licht, lucht en ruimte centraal stonden (Doevendans & Stolzenburg, 2000). In de 
woningwet wordt enkel gesproken over de minimale fysieke waarden aan welke een woning moet voldoen om een 
gezonde leefomgeving te garanderen. Andere factoren, zoals de sociale aspecten, die eveneens van belang kunnen 
zijn voor de leefbaarheid van een woning worden in de woningwet buiten beschouwing gelaten.

3.1.2 Behoeften van het individu
In het midden van de 20ste eeuw wordt leefbaarheid vaak in verband gebracht met de trek van het platteland 

naar de stad (Groot, 1969; Geen, 1974). Geen geeft hierbij de volgende definitie voor leefbaarheid: “De subjectieve 
ervaring van individuele leden van een samenleving, dat hun behoeften in voldoende mate bevredigd worden.” 
Voor deze bevrediging, of geschiktheid zoals eerder omschreven, verwijst Geen naar de behoeftehiërarchie van 
Maslow (1970). In deze piramide zijn de behoeften van een individu hiërarchisch georganiseerd. De eerste laag zijn 
die van fysiologische aard, het overleven, deze komen overeen met enkele aspecten die worden omschreven in de 
woningwet. De tweede laag draait om veiligheid, het in leven blijven. Als aan deze behoeften is voldaan kunnen 
de volgende treden van de piramide beklommen worden zoals sociale behoeften, erkenning en zelfontwikkeling. 
Leefbaarheid draait om al deze verschillende behoeften waarbij ze op volgorde van importantie gesorteerd zijn. In 
de eerste helft van de afgelopen eeuw stond in Nederland en de rest van Europa de eerste trede van de piramide 
van Maslow (1970) centraal; de (weder)opbouw van de samenleving (Leidelmeijer & Kamp, 2003).
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3.1.3 Bloeiperiode
In de jaren zeventig ontstaat er een toenemende aandacht voor sociale factoren die de kwaliteit van leven 

bepalen. Leidelmeijer en Van Kamp (2003) typeren deze tijd als de bloeiperiode van het begrip leefbaarheid. De 
eerste leefbaarheidindexen worden dan ook in deze periode geïntroduceerd.

Volgens De Jong in (Leidelmeijer & Kamp, 2003) lag de nadruk van leefbaarheid in de jaren negentig met 
name op socio-economische aspecten en veiligheid. In het grotestedenbeleid is op dat moment dan ook een hoop 
aandacht voor leefbaarheid wat ten uitdrukking komt in de GSB-monitor veiligheid en leefbaarheid (Dijk, Flight, & 
Oppenhuis, 2000). 

In de jaren die daarop volgen wordt leefbaarheid met name vanuit een beleidsgerichte definitie gebruikt. 
Op basis van het Brundtland rapport uit 1987 wordt leefbaarheid ook vaker in verband gebracht met duurzaamheid 
(Dorst, 2005).

3.2 Definities
Om het begrip leefbaarheid, in al zijn omvatting, inzichtelijk te maken zal er eerst een opsomming gegeven 

worden van verschillende definities die gevonden zijn in de literatuur. Hieruit zullen de meest voor de hand liggende 
overeenkomsten en tegenstrijdigheden besproken worden.

3.2.1 Literatuur

•	 (Groot, 1969): ‘De subjectieve waardering van een sociaalruimtelijke situatie met betrekking tot de 
verwerving van een redelijk inkomen en het genieten van een redelijke mate van sociale zekerheid, de 
adequate bevrediging van de behoeften aan goederen en diensten door de verzorgende outillage, de 
verschaffing van woongenot door de fysieke uitrusting en het zich wel bevinden in de betreffende sociale 
eenheid’.

•	 (Geen, 1974): ‘De subjectieve ervaring van individuele leden van een samenleving, dat hun behoeften in 
voldoende mate bevredigd worden’.

Afbeelding 1: Maslow behoeftehiërarchie piramide.
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•	 (Hortulanus, 1996): ‘de mate waarin individuele bewoners tevreden zijn met hun eigen woonsituatie’. 
(definitie 2)

•	 (Wardt & Jong, 1997): ‘het welbevinden van bewoners over (de fysieke-, sociale- en milieukenmerken van) 
de woon- en leefomgeving’.

•	 (Valk & Musterd, 1998): ‘leefbaarheid is de waardering, of gebrek aan waardering, van het individu voor 
zijn of haar leefomgeving’.

•	 (Veenhoven, 2000): ‘de mate waarin voorzieningen van de maatschappij passen bij de behoeften van de 
mensen die er in leven’.

•	 (Veenhoven, 2000): ‘de kennelijke leefbaarheid: de kennelijke leefbaarheid is de mate waarin een 
leefomgeving aansluit op het adaptief repertoire van een soort’.

•	 (Veenhoven, 2000): ‘de veronderstelde leefbaarheid: de veronderstelde leefbaarheid is de mate waarin de 
omgeving voldoet aan de veronderstelde voorwaarden voor kennelijke leefbaarheid’.

•	 (Marsman & Leidelmeijer, 2001): ‘de waardering van de woonomgeving door de bewoners’.

•	 Pacione in (Leidelmeijer & Kamp, 2003): ‘livable = humane (used as synonyms); ‘liveability’ is a quality 
that is not an attribute inherent in the environment but is a behaviour related function of the interaction 
between environmental characteristics and person characteristics ‘.

•	 De Klerk in (Leidelmeijer & Kamp, 2003): ‘leefbaar is die omgeving waar het individu zich kan ontplooien 
omdat het zich geborgen weet in een veilige thuishaven waarvan een gewaarborgde privacy en een sociaal 
homogene buurt de twee pijlers vormen’.

•	 (Deuten & Pauwels, 2004): ‘leefkwaliteit is een combinatie van objectieve meting van, en beleving van 
bewoners en gebruikers over de (fysieke, sociale, culturele, economische, milieukenmerken van de ) woon- 
en leefomgeving’.

In nagenoeg al deze definities wordt gesproken over de relatie tussen een ‘subject’ (person, individu, 
mensen, soort, bewoners) en de omgeving (environment, omgeving, maatschappij, leefomgeving, woonsituatie). 
Deze verschillende definities zijn min of meer gelijk maar worden onderscheiden door de verdieping waarop 
deze leefbaarheid gemeten zou kunnen worden. Het meten van leefbaarheid is dan ook een punt waar binnen de 
bestaande literatuur veel discussie over bestaat. De voorzet hiervan is al gegeven in de definitie van Deuten & 
Pauwels (2004) waarin zij spreken over een combinatie van een objectieve en subjectieve meting van de woon- en 
leefomgeving. In deze definitie vervangen zij leefbaarheid door leefkwaliteit. De reden hiervoor is dat volgens hen 
het probleem van het begrip leefbaarheid in de weidsheid en subjectiviteit ervan ligt, waardoor ieder individu een 
andere betekenis hiervan kan hebben.
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3.2.2 Omgeving
Zoals eerder beschreven zegt leefbaarheid iets over de relatie tussen een subject en zijn omgeving, welke 

een verscheidenheid van vormen kan aannemen. Volgens Ruut Veenhoven wordt daarmee niet gedoeld op de totale 
leefomgeving maar om aspecten daarvan (Veenhoven, 2000). Zo kan er wat betreft het begrip omgeving gesproken 
worden over de kosmos, biotoop, fysieke omgeving of op een kleinere schaal de werk- of woonomgeving. De term 
leefbaarheid krijgt bij ieder van deze omgevingen een andere definitie of lading. Bij de fysieke omgeving spreekt 
men bijvoorbeeld over de ecologische omstandigheden die de mens aan kan, zoals de hoeveelheid vervuiling, en bij 
de werkomgeving als de kwaliteit hiervan. In dit onderzoek wordt gefocust op de woonomgeving als relatie tussen 
het subject en de omgeving en de definitie van leefbaarheid hierop.

Dorst (2005) omschrijft de woonomgeving als de omgeving van de woning die door de bewoner regelmatig 
wordt gebruikt. Dit kan een woongebouw zijn, een straat, een buurtdeel, een buurt of een dorp en dit is altijd inclusief 
de andere bewoners, bezoekers en passanten (Dorst, 2005). Bijgaand stelt hij dat de woonomgeving eigenlijk gelijk 
staat aan de leefomgeving van een bewoner. De leefomgeving is hierbij de omgeving van organismen die waarnemen 
en gedrag vertonen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de woonomgeving niet enkel één gebouw, buurt of wijk 
beslaat maar wellicht enkele onderdelen hiervan. Zo kan de route naar de winkel of de auto deel uitmaken van de 
woonomgeving. Volgens Dorst zijn de grenzen van de woonomgeving subjectief en aan verandering onderhevig.

Volgens het onderzoek ‘De levensvatbaarheid van leefbaarheid’, uitgevoerd in opdracht van het KEI 
(kenniscentrum stedelijke vernieuwing), betreft de woonomgeving de woning plus een straal van vijftig tot honderd 
meter (Deuten & Pauwels, 2004). De auteurs van dit onderzoek lijken hierbij geen onderscheidt te maken tussen 
een straat achter een flat die door een bewoner nooit gebruikt wordt en de route naar de winkel die deze bewoner 
elke dag aflegt. 

De exacte definitie van de woonomgeving kan van belang zijn wanneer verschillende woonomgevingen 
zoals buurten of wijken onderling vergeleken worden. Respondenten, of bewoners, van een dergelijk onderzoek 
hebben wellicht een andere buurtdefinitie dan die de gemeente hanteert (Wardt & Jong, 1997). Het belang van een 
goede afbakening wordt hier onderstreept.

In dit onderzoek zal de woning, de ontsluitingsroute en directe omgeving van een naoorlogse galerijflat de 
woonomgeving omvatten.

3.2.3 Subject
In het kader van dit onderzoek wordt met subject de bewoner of bezoeker van een naoorlogse galerijflat 

bedoelt. Passanten en andere toevallige voorbijgangers worden buiten dit onderzoek gelaten omdat deze niet 
zozeer met het wonen of verblijven binnen een dergelijk galerijflat te maken hebben.

3.2.4 ‘Ware’ definitie
In de eerder beschreven definities wordt leefbaarheid omschreven in termen van aansluiting of relatie 

tussen subject en omgeving, oftewel de mate waarin voorzieningen aansluiten bij de behoefte van degene 
die daar leven. Volgens Veenhoven (2000) is die aansluiting als zodanig niet zichtbaar. Hij stelt dan ook dat er 
twee benaderingen zijn die leefbaarheid kunnen meten, levensvoorwaarden en levensuitkomsten. De kennelijke 
leefbaarheid wordt daarbij afgemeten aan de levensuitkomsten, hoe gezond en gelukkig men er leeft. Zijn andere 
definitie, veronderstelde leefbaarheid, gaat uit van de levensvoorwaarden, in hoeverre noodzakelijk geachte 
voorwaarden aanwezig moeten zijn.

De enige definitie welke als ‘ware’ definitie van leefbaarheid beschouwd kan worden is de kennelijke 
leefbaarheid. Veenhoven (2000) legt dit uit met een analogie van vruchtbare grond. Hierbij zegt hij dat de 
leefbaarheid van de omgeving voor mensen vergelijkbaar is met de vruchtbaarheid van een akker voor een gewas. 
Hoe vruchtbaar een akker was, merkte men pas achteraf bij het wegen van de opbrengst. Als die opbrengst 
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hoog was, dan was die plek kennelijk vruchtbaar. Deze analogie gebruikt Veenhoven ook voor de veronderstelde 
leefbaarheid. Zo kan er inmiddels vooraf, tot op zekere hoogte, worden bepaald hoe geschikt de grond is voor een 
soort gewas. Dit kan worden voorspeld aan de hand van kennis over de vereiste factoren als mineralen, vocht en 
temperatuur. Op één zelfde wijze zou je dit toe kunnen passen op leefbaarheid, maar dit verschilt per omgeving. 
Zo stelt Veenhoven dat bij een puur fysieke omgeving deze analogie wel op gaat omdat we weten hoeveel licht, 
lucht en voedsel mensen nodig hebben. Deze voorwaarden waren tevens de voorwaarden die ten grondslag lagen 
aan de woningwet uit 1901. Wanneer er echter sociale aspecten bij komen kijken valt deze methode af. Veenhoven 
concludeert “Onze kennis over wat een leefomgeving voor mensen te bieden moet hebben, blijft daardoor op het 
niveau van boerenwijsheden”. (p. 22).

3.2.5 Beleidsgerichte definitie
De definitie kennelijke leefbaarheid is wellicht de enige ‘ware’ definitie, maar het is niet degene die 

geschikt is voor een gebiedsgerichte aanpak (Dorst, 2005). Wanneer er een beleidsgerichte methode ontwikkeld 
moet worden is het begrijpelijk dat men niet uit kan gaan van het geen kennelijk leefbaar was. Hierbij moet worden 
gekeken naar de definities die wel gemeten kunnen worden zoals veronderstelde leefbaarheid en de, door Dorst 
(2005) vervangen definitie van Van der Valk en Musterd (1998), gepercipieerde leefbaarheid. Bij veronderstelde 
leefbaarheid gaat het om de voorwaarden van de omgeving die noodzakelijk zijn voor het subject, terwijl het bij 
gepercipieerde leefbaarheid draait om de waardering van het subject voor zijn omgeving. Er wordt hier onderscheidt 
gemaakt tussen een objectieve en subjectieve meting.

Afbeelding 2: De verschillende relaties tussen mens en omgeving bij verschillende vormen van leefbaarheid.
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In de afgelopen twee decennia zijn er verschillende meetmethoden en lijsten ontwikkeld die allemaal te 
maken hebben met het meten van veronderstelde leefbaarheid. De één is ontwikkeld voor de rijksoverheid, terwijl 
een ander gericht is op het beleid van een woningcorporatie. Bij het bestuderen van deze lijsten komt naar voren 
dat er op min of meer dezelfde punten wordt gemeten. De belangrijkste indicatoren worden hieronder opgesomd 
(Dorst, 2005).

•	 Parkeervoorzieningen
•	 Groen (groen van snippergroen tot park) en water in de wijk
•	 Woningdichtheid en bevolkingsdichtheid
•	 Levendigheid, aantrekkelijkheid
•	 Criminaliteit, vandalisme
•	 Sociale veiligheid, verkeersveiligheid
•	 Vuil op straat, verkeerslawaai, bodemverontreiniging
•	 Aantal verhuisbewegingen per jaar
•	 Percentage eigen woningbezit
•	 Gemiddeld besteedbaar inkomen en inkomensontwikkeling
•	 Bevolkingssamenstelling (heterogeniteit, aandeel ‘niet actieven’)
•	 Aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen (winkels, scholen, medische voorzieningen, OV 

haltes, kinderopvang, horeca, buurthuis, bibliotheek, etc.)

Volgens Veenhoven (2000) zijn er echter wel bezwaren wat betreft dergelijke meetmethoden. Zo stelt hij 
dat deze factoren afzonderlijk te meten zijn, maar dit nog niet betekend dat de totale leefbaarheid van de omgeving 
gemeten kan worden. “In de praktijk wordt daarom volstaan met simpele optelling. Deze traditie kent veel zakken 
en peren” (Veenhoven, 2000). 

Een voorbeeld van een gepercipieerde leefbaarheids lijst is de GSB-monitor veiligheid en leefbaarheid 
(Dijk, Flight, & Oppenhuis, 2000). In deze analyse zijn de gegevens van 175 wijken in de 26 grootste Nederlandse 
gemeenten verzameld en onderzocht. Het dient gezegd te worden dat dit onderzoek is aangevuld met ‘objectieve’ 
cijfers uit ander onderzoek. In de onderstaande tabel staan de uitkomsten hiervan opgesomd, het sterkte effect 
kan hierbij tussen ‘1’ en ‘0’ liggen. In het eerste geval is er een maximale samenhang met leefbaarheid en in het 
laatste geval geen enkele samenhang met leefbaarheid. De factoren die bijdragen aan een onleefbare omgeving 
zijn begrijpelijk, maar volgens de onderzoekers zijn de factoren die er niet tussen staan wellicht nog interessanter. 
Zo blijkt verloedering geen factor te zijn die wezenlijk bijdraagt aan onleefbaarheid. Van Dijk, Flight en Oppenhuis 
(2000) beschrijven deze uitkomsten als contra-intuïtief; iedereen kan immers zien dat in wijken waar veel troep op 
straat ligt een gevoel van onleefbaarheid aanwezig is. Hiermee is niet gezegd dat leefbaarheid en verloedering niet 
samen gaan maar dat er geen wezenlijke samenhang is tussen de beide begrippen. Vermoedens of gevoelens over 
het geen wat wel of niet leefbaar is gaan dus soms in tegen theoretisch onderzoek.

Tabel 1: leefbaarheid verklaard ((Dijk, Flight, & Oppenhuis, 2000) Sterkte effect

Percentage werklozen dat in de buurt woont 0,63

Kwaliteit sociale relaties 0,50

Gepercipieerde hoeveelheid vermogensdelicten 0,29

Evaluatie woning 0,25

Slachtofferschap autocriminaliteit 0,10

Slachtofferschap inbraak 0,09

Percentage jongeren dat in de buurt woont 0,05
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Uit de resultaten van een ander onderzoek, verricht door Van de Wardt en De Jong (1997), is gebleken dat 
het oordeel met betrekking tot de leefbaarheid van een buurt wordt gekleurd door het oordeel over de eigen woning. 
Mensen die tevreden zijn met hun eigen woning zullen onder verder gelijke omstandigheden de leefbaarheid van de 
buurt als gunstiger beoordelen dan mensen die ontevreden zijn over hun eigen woning.

Uit het geen wat hierboven beschreven staat en de kritiek die Veenhoven (2000) uitte, komt naar voren dat 
het meten van een totale leefbare woonomgeving een moeilijke dan wel onmogelijke opgave is. Ruut Veenhoven 
(2000) gaat zelfs zo ver om te stellen dat deze beleidsgerichte metingen enkel draaien om de politieke agenda; 
“Leefbaarheidsindexen geven aan in hoeverre die agenda is afgewerkt, d.w.z. in hoeverre de leefsituatie van 
burgers spoort met de idealen van beleidsmakers” (Veenhoven, 2000, p. 36).

3.3 Hantering begrip leefbaarheid
Leefbaarheid wordt door velen omschreven als een containerbegrip. Zo wordt het ondermeer gebruikt 

voor discussies binnen milieubewegingen, zorg en politiek (Veenhoven, 2000). Het begrip verschilt dan ook per 
context en wordt vaak ingezet als slogan ten behoeve van de gebruiker. In het kader van dit onderzoek, gericht op 
leefbaarheid van de woonomgeving, wordt niet specifiek ingegaan op de verschillende exploitaties van het begrip 
leefbaarheid. Wel wordt het probleem hiervan in de volgende paragraaf besproken.

3.3.1 Waarde van leefbaarheid
Het probleem van het begrip leefbaarheid is dat het door velen te pas en te onpas gebruikt wordt (Deuten 

& Pauwels, 2004). De diversiteit aan interpretaties door verschillende gebruikers en beleidsbepalers zorgen er voor 
dat de waarde van het begrip verloren gaat. Veenhoven (2000): “Met het woord kan meer worden gesuggereerd dan 
men eigenlijk zegt” (p. 19). Het begrip leefbaarheid wordt bijvoorbeeld gebruikt voor al het leven op aarde, maar ook 
voor bescheiden zaken als geluidsoverlast in een flatgebouw. Volgens Veenhoven krijgen de klagers meer erkenning 
en leveranciers van de oplossing meer gewicht door het gebruik van dit verzamelwoord voor allerlei klein ongemak. 
Van de Wardt en De Jong (1997) beweren dat leefbaarheid meestal zonder nadere toelichting wordt gebruikt, maar 
waarvan iedereen vindt dat het een positief en nastrevenswaardig doel is.

Door het gebruik van leefbaarheid in verschillende discussies wordt de lading, of noodzaak, van het begrip 
overgenomen voor andere doeleinden. In de biologische betekenis draait leefbaarheid om functionele vereisten, 
zoals de concentratie gifstoffen in een sloot waarin een kikker nog kan overleven. Deze ‘harde’ betekenis klinkt door 
bij gebruik van het begrip voor andere zaken, zoals het aandeel groen in een wijk. Dit  vormt echter niet het verschil 
tussen leven of dood. Het retorisch gebruik van het begrip zorgt er voor dat de suggestieve werking van het woord 
in de loop der tijd verzwakt (Veenhoven, 2000).

3.4 Conclusie
Het antwoord op de vraag: ‘Wat is de definitie van een leefbare woonomgeving?’ is niet eenvoudig en 

zeker niet eenduidig. Het is duidelijk dat het begrip leefbaarheid in de afgelopen eeuw is geëvolueerd tot het 
beleidsbepalende begrip wat het nu is. Het is eveneens duidelijk dat leefbaarheid niet altijd in relatie wordt 
gebracht met de woonomgeving. Zo wordt vaak over andere schaalniveaus gesproken zoals leefbaarheid van de 
fysieke- of werkomgeving. Geeft de verbinding van beide begrippen, leefbaarheid en woonomgeving, dan wel 
een sluitend antwoord op de eerder gestelde vraag? Nee. Het antwoord wordt gevormd door een combinatie van 
objectieve indicatoren en subjectieve gevoelens.
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Met behulp van objectieve kenmerken kunnen verschillende woonomgevingen, zoals buurten, onderling 
worden vergeleken. De kritiek die hierop wordt geuit is dat het eenvoudig optellen van deelfactoren niet tot een 
eenduidig eindoordeel kan leiden. Tevens kan het besef van de woonomgeving voor bewoners anders zijn dan voor 
een beleidbepalende instelling.

Subjectieve kenmerken daarentegen, waarbij de waardering van bewoners voor hun woonomgeving 
centraal staat, kunnen eveneens niet leiden tot een overzichtelijk beeld in hoeverre een bepaald gebouw of wijk als 
leefbaar kan worden beschouwd. Daarnaast kunnen gevoelens gekleurd worden door vermoedens die er mogelijk 
bestaan voor relaties met leefbaarheid, zoals het begrip verloedering.

De enige ware definitie lijkt de kennelijke leefbaarheid, omdat hier de woonomgeving daadwerkelijk 
leefbaar is gebleken. Echter het probleem van deze definitie is het gebruik van het begrip leefbaarheid in een 
beleidsgerichte aanpak.
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4 Welke ideeën lagen ten grondslag aan 
naoorlogse galerijflatgebouwen?

Om duidelijk te maken welke idealen ten grondslag lagen aan de naoorlogse volkshuisvesting zal kort 
worden ingegaan op de geschiedenis van de Nederlandse architectuur in de 20ste eeuw. Onlosmakelijk worden 
daarbij buitenlandse parallellen getrokken.

4.1 Voor 1920
Het begin van de 20ste eeuw was nationaal en internationaal gezien een boeiende periode waarin veel 

ideeën en idealen nog steeds het huidige Nederlandse straatbeeld bepalen. Zo ontstonden, onafhankelijk van 
elkaar, twee belangrijke stedenbouwkundige concepten namelijk de The Garden City (1898) en The Industrial 
City (1901) (Ostrowski, 1970). De eerst genoemde moest een alternatief worden op de overvolle en vervuilde 
industriesteden van die tijd. Met het boek Garden Cities of Tommorow beschreef E. Howard zijn ideeën over een 
ideale stadplanning die bestond uit een schematische radiale structuur van satellietsteden (tuinsteden) rondom een 
centrale stad (Lampugnani, 2006). De term tuinsteden, dorpen of wijken zal later nog veelvuldig voorkomen in de 
Nederlandse architectuur.

Het tweede stedenbouwkundige ideaal was één die ten grondslag lag aan de beroemde stedenbouwkundige 
plannen van Le Corbusier uit de jaren twintig, la Cité Industrielle van T. Garnier (Sherwood, 1978). Dit revolutionaire 
stadsconcept bevatte in wezen alle principes van de rationalistische stedenbouw zoals die door het CIAM werden 
gepropageerd; een sterke functiescheiding tussen functies wonen, werken, recreatie en verkeer (Lampugnani, 
2006).

Naast deze belangrijke stedenbouwkundige concepten, die een bepalende stempel drukten op de 
ruimtelijke ordening van de 20ste eeuw, ontwikkelde in Nederland de architect H.P. Berlage (1856-1934) zich tot een 
toonaangevende architect. Doordat hij zich van historische stijlen en diepgewortelde denkbeelden had ontworsteld 
wordt hij gezien als de vader van de moderne architectuur in Nederland (Hooimeijer & Pronkhorst, 2002). Zijn 
invloed is dan ook terug te zien in andere stijlen zoals de Amsterdamse School, het Nieuwe Bouwen en De Stijl. 
Hij stond voor het ‘eerlijk’ gebruik van bouwmaterialen en een architectuur vrij van functieloze ornamenten zoals te 
zien in één van zijn beroemdste werken, de Beurs van Amsterdam (1896-1903). In een ongepubliceerd handschrift 
uit 1889 bestrijdt hij de gangbare ideeën van die tijd; “… de zonden die tegen de meest eenvoudige beginselen van 
stijl bedreven worden, over de brutaliteit waarmee materialen vervalst worden en over de domme toepassing van 
klassieke motieven en symmetrie.” (Singelenberg, Bock, & Broos, 1979, p. 12). Naast een architect was Berlage ook 
stedenbouwkundige en verwierf hij met het plan Amsterdam Zuid een grote bekendheid.

De invloed van Berlage op de kunst- en architectuurstroming De Stijl kwam tot stand via een 
vriendschappelijke relatie met de architect J.J.P. Oud. Deze jonge architect volgde de voorwaarden die Berlage in 
1908 had opgesteld voor een rationele ‘architectonische stijl’ (Singelenberg, Bock, & Broos, 1979; Blotkamp, et al., 
1982):

1. Een architectonische compositie moet een geometrische grondslag hebben;
2. Men moet de vormen van de oude stijl niet kopiëren;
3. De architectonische vormen moeten ook van geometrische aard zijn, vrij van opvatting maar op de 

eenvoudigste zakelijke wijze ontwikkeld op hetzelfde schema van plattegrond en opbouw.

Deze voorwaarden zijn dan ook terug te zien in de bouwwerken die gemaakt zijn door De Stijl architecten 
als Oud en Wils. De functie van het gebouw was in De Stijl architectuur van groot belang en in de eerste plaats 
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was deze functie sociaal, het verbeteren van de woonomstandigheden stond hierbij centraal. Een tweede belangrijk 
standpunt was het creëren van een ‘concept’ in plaats van het ontwerpen van individuele architectuur (Blotkamp, 
et al., 1982). Twee gezaghebbende architecten van deze tijd, Berlage en Oud, stelde dat: “gegeven de noodzaak van 
de produktie van grote aantallen woningen, is voor de esthetiek van het ontwerp niet meer in eerste instantie het 
niveau van het individuele huis van belang, maar vooral het niveau van het bouwblok en de stedenbouwkundige 
compositie.” (Vreeze, 1993, p. 167). Deze idealen zijn sinds de oprichting van het blad De Stijl in 1917 van invloed 
geweest op de architectuur van deze tijd. In 1921, na het vertrek van de architecten van het eerste uur, begon 
de tweede fase van De Stijl met onder andere de nieuwe architecten Van Eesteren en Rietveld. Deze fase wordt 
getypeerd door de neoplastische architectuur dat zijn uitdrukking kreeg in het Schröder-huis van Rietveld (1923-
1924), en de axonometrische tekeningen van Van Doesburg en Van Eesteren (1923) (Jaffé, et al., 1982).

Naast de stijlen die voortvloeiden uit de bouwwerken van Berlage ontstond er in de jaren tien eveneens een 
tegenbeweging genaamd de Amsterdamse School. Zij weken af van de sobere rationele baksteenarchitectuur van 
Berlage en streefden binnen het ontwerp naar expressieve dynamiek en een ‘moderne romanticisme’. Belangrijke 
architecten van deze stroming waren Van der Mey en De Klerk (Pronkhorst, Ginneken, Duin, & Hooimeijer, 2003).

4.2 1920-1930
De jaren twintig kenmerkt de opkomst van de moderne architectuur en de doorontwikkeling van twee 

bestaande architectonische stromingen, de Amsterdamse School en De Stijl. Tevens kwam hoogbouw in beeld als 
woonvorm en werden er internationale congressen over de toekomst van volkshuisvesting georganiseerd.

In Nederland nam, ondanks de dood van één van zijn voornaamste leden De Klerk, de Amsterdamse School 
een grote vlucht. In alle delen van het land werden villa’s, landhuizen, kerken, bruggen en winkels opgetrokken in 
deze stijl, zij het iets wat soberder dan de uitbundige architectuur uit de jaren tien. In de grote steden werd de 
woningbouw veelal getypeerd door deze afgevlakte versie van de Amsterdamse School. Daarnaast evolueert De 
Stijl , zoals eerder beschreven door het vertrek en aansluiting van architecten, tot het modernste wat Nederland op 
architectonisch gebied te bieden heeft (Ibelings, 1995).

In het begin van de jaren twintig ontstaat er in Rotterdam een architecten vereniging genaamd Opbouw. 
Bij deze vereniging sloten zich enkele gerenommeerde architecten aan zoals Granpré-Molière, Van der Vlugt, Oud, 
Van Eesteren, Stam en Van Tijen. De noodzaak van deze aansluiting lag in de voortdurende hoofdrol van Amsterdam 
en zijn architecten van de Amsterdamse School (Rebel, 1983). In diezelfde periode als het ontstaan van de Opbouw 
maken de architecten Oud en Van Eesteren zich los van De Stijl om zich meer te gaan richten op stedenbouw en de 
problemen binnen de goedkope volkshuisvesting. De aansluiting bij de Opbouw, die zich richtte op functionalistische 
ideeën, was daarbij een volgende stap. Rotterdam was vanaf dat moment het centrum van de functionalistische 
beweging in Nederland (Fanelli, 1978).

Afbeelding 3: Beurs van Berlage. Afbeelding 4: Axonometrische tekening van 
Van Doesburg en Van Eesteren.

Afbeelding 5: Rietveld-Schröderhuis.
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Na de Opbouw ontstaat er in 1927 in Amsterdam eveneens een nieuwe architectuur vereniging onder de 
naam De 8. De architecten van het eerste uur, waaronder Merkelbach, stelde kort daarna hun beginselmanifest op. 
De eerste regel van dit manifest luidt: ‘DE 8 IS de critische reactie op de architectonische vormgeving van dezen 
dag’. Met de architectonische vormgeving van dezen dag wordt de Amsterdamse School geïmpliceerd. In 1928 
sluiten onder andere de architecten Duiker en Wiebenga zich aan, De 8 wint daarbij aan prestige doordat zowel 
Duiker als Wiebenga bekende architecten van die tijd zijn (Rebel, 1983).

Internationaal gezien werden er een aantal pogingen gedaan om de avant-garde architecten te 
verenigingen, waaronder door Van Doesburg. Deze pogingen mislukte echter tot in 1928 in het Zwitserse La Sarraz 
het Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, of wel CIAM genaamd, ontstond (Somer, 2007). Het ontstaan 
en verloop van deze architectuurbeweging is in de loop der jaren al veelvuldig beschreven, hier wordt dan ook enkel 
ingegaan op de invloed van deze beweging op de Nederlandse architectuur en de Nederlandse inbreng daarop zelf 
besproken.

Tijdens het eerste congres in 1928, met als thema moderne architectuur, waren drie Nederlandse 
architecten aanwezig: Berlage, Stam en Rietveld. De invloed van deze architecten was, op die van Stam na, gering. 
Tijdens het tweede congres in 1929 werd de Nederlandse inbreng verzorgd door de Rotterdamse en Amsterdamse 
functionalistische verenigingen Opbouw en De 8, zij werden tot de Nederlandse CIAM groep benoemd. Deze twee 
verenigingen, maar met name Stam, verzorgde tijdens dit tweede congres de tentoonstelling Die Wohnung für das 
Existenzminimum, de woning als bestaansminimum. Het minimum aan lucht, licht en ruimte voor de volkshuisvesting 
werd hier uitvoerig besproken maar volgens velen leverde het tweede congres geen resultaten op (Somer, 2007).

Het derde congres in 1930 te Brussel stond in het teken van het hoogbouwvraagstuk. Al in de jaren twintig 
speelde dit vraagstuk in Nederland een rol, met name bij de architecten van het ‘Nieuwe Bouwen’. Onder deze 
naam, welke in de literatuur nooit eenduidig te herleiden is, vallen de architecten van het Functionalisme of Nieuwe 
Zakelijkheid, waaronder de verenigingen Opbouw en De 8 (Rebel, 1983). Zij stelden dat hoogbouw enkel acceptabel 
was als het onderdeel uitmaakte van een doordacht stedenbouwkundig plan. De bebouwingsdichtheid van een 
dergelijk plan bleef gelijk, maar de bouwblokken werden als het ware overeind gezet wat ruimte overliet voor de 

Afbeelding 6: Woning für das Existenzminimum E. May. Afbeelding 7: Woning für das Existenzminimum J.J.P. Oud.
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aanleg van parken, sportterreinen, speelruimten enz. In 1930 publiceert de architect Duiker, samen met Wiebenga, 
het boek Hoogbouw. Hierin beschreven zij de voordelen van hoogbouw als de nieuwe woonwijze voor de moderne 
mens (Collee, et al., 1986). De inspiratie haalde Duiker van de ideeën van Le Corbusier, ervaringen in de Verenigde 
Staten en de woningbouwprogramma’s in Wenen (Somer, 2007). In diezelfde tijd ontstaat de Commissie voor den 
Hoogen Bouw, zij concluderen dat hoogbouw als woonvorm wenselijk noch economisch haalbaar was. De ideeën 
van Duiker werden tijdens het CIAM congres gedeeld door onder andere de beroemde architecten Le Corbusier en 
Gropius (Somer, 2007).

Tot daadwerkelijke hoogbouwprojecten heeft het in Nederland tot dan toe nog niet geleid. De voor- en 
nadelen waren bekend maar een overeenstemming over het onderwerp kon niet bereikt worden.

4.3 1930-1940
In de jaren dertig zette de zoektocht naar nieuwe woonmogelijkheden voor de arbeidersklasse zich voort, 

met name door architecten van het Nieuwe Bouwen. Zij zagen, zoals eerder beschreven, hoogbouw als een goede 
vorm van sociale woningbouw waarbij er voldoende licht en lucht de woning kon binnentreden. Tevens konden door 
normalisatie en industrialisatie de stichtingskosten laag blijven en waren de woningen zodoende goedkoop (Collee, 
et al., 1986).

Toch zijn er in die tijd weinig hoogbouwprojecten ontstaan, hiervoor zijn enkele argumenten aan te dragen. 
De eerste is terug te leiden tot de Woningwet uit 1901, het volkshuisvestingbeleid was er op gericht een goede 
woonvoorziening te creëren voor iedereen in de samenleving, maar tegelijkertijd de woningbouw zoveel mogelijk 
tot particulier initiatief te laten. Deze particuliere speculatieve ondernemers waren, tijdens de financiële crisis van 
1929, geenszins van plan te investeren in experimentele woningbouw en woningen voor minder draadkrachtigen 
(Collee, et al., 1986).

Een volgende reden was dat de dalende bouwkosten van (1921-1935) ertoe hebben geleid dat er geen 
behoefte was aan technische innovatie; de traditionele bouwmethoden bleven zo intact (Collee, et al., 1986; Idsinga 
& Schilt, 1987).

Als laatste kan aangemerkt worden dat de woningwetwoningen die door de overheid gesubsidieerd 
werden gericht waren op eengezinswoningen en meergezinswoningen tot vier lagen (Collee, et al., 1986).

Ondanks deze argumenten die tegen hoogbouw spraken werd in 1934, ten tijde van de financiële crisis 
uit het begin van de jaren dertig, de eerste vrijstaande galerijflat van Nederland door Van Tijen ontworpen en 
gerealiseerd. Zijn ideeën over de woning voor het bestaansminimum werden uiteindelijk tot uitvoering gebracht 
in de Bergpolderflat te Rotterdam. Deze zeer vindingrijk ingedeelde woningplattegrond van vijftig vierkante meter 
bestond uit onder andere glazen schuifwanden en opklapbare bedden. In Amsterdam werd door de Nieuwe Bouwers 
met jaloezie gekeken naar deze woonschijf, hier werd namelijk in 1929 hoogbouw met slechts één stem tegen 
verworpen als woonvorm. De toenmalige wethouder bleef erbij dat het huisje met een tuintje het ideaal was voor 
de arbeidersbevolking in de volkshuisvesting. In 1938 creëerde Van Tijen nog een galerijflat in Kralingen, dit maal 
was deze flat niet gericht op arbeiders maar werden er luxere woningen ontworpen (Idsinga & Schilt, 1987).

In Nederland was in de jaren dertig de Schwung van de moderne beweging verdwenen. Slechts enkele 
betekenisvolle bouwwerken waren daadwerkelijke gerealiseerd en de behoudzucht van bouwend Nederland bleek 
taai. De onderlinge verhoudingen tussen de architecten van het Nieuwe Bouwen werden er niet beter op en dit 
kwam tot uitdrukking in het nagenoeg uiteenvallen van de twee belangrijkste architectonische bewegingen de 
Opbouw en De 8 (Idsinga & Schilt, 1987).

Desondanks gingen internationaal gezien de congressen van het CIAM door en de Nederlanders bleven 
hiervan deel uitmaken. Naar aanloop van het vierde congres in Moskou, met als thema De Functionele Stad, maakten 
verschillende Nederlandse architecten, waaronder Van Eesteren, Merkelbach en Van Tijen, stedenbouwkundige 
studies die zouden moeten leiden tot een gezamenlijk voorstel. Uiteindelijk werden de ideeën van Van Tijen en Van 
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Eesteren gebundeld, waarbij de eerstgenoemde zich richtte op de wijkeenheid en de laatstgenoemde zich richtte 
op de stedenbouwkundige analyse. Dit concept werd uiteindelijk gepresenteerd tijdens het buitengewoon congres 
in Berlijn (1931) als voorbereiding op het vierde congres (Somer, 2007).

Het vierde congres zou uiteindelijk plaats vinden op een boot vanuit Athene, dit door de spanningen die 
hoog opliepen tussen de Westerse wereld en de Sovjet-Unie. Het resultaat van het congres, wat normaal gesproken 
gebundeld werd in zogenaamde resoluties, was niet bevredigend. Dit kwam doordat een gebrek aan tijd ervoor 
zorgde dat er enkel constateringen werden opgesteld, deze werden later uitgebracht onder een communiqué. Na een 
aantal herzieningen, waaronder door Le Corbusier, werden eind 1933 de voorlopige constateringen in verschillende 
landen gepubliceerd. Uiteindelijk werden tien jaar na dit vierde congres de constateringen gepresenteerd als 
handvest voor de moderne stedenbouw onder de naam La Charte d’Athènes (Somer, 2007).

Dit handvest week echter op twee essentiële punten af in vergelijking tot de eerder verschenen 
constateringen; als eerste ten aanzien van het karakter van de functiescheiding en ten tweede in het suggereren 
van een architectonische invulling van de functionele stad. In de in Nederland gepubliceerde constateringen wordt 
niet duidelijk gekozen voor hoogbouw, wel werd gesteld dat door hoogbouw grotere afstanden tussen bebouwing 
kon worden gerealiseerd waardoor ruimte ontstond voor sport en ontspanning. Le Corbusier stelde echter in zijn 
La Charte d’Athènes een extreme functiescheiding voor met hoogbouw blokken. Deze hoge bebouwing en extreme 
functiescheiding zouden uiteindelijk als de ergste kwalen van deze tijd worden getypeerd waarvoor het CIAM 
verantwoordelijk werd gesteld (Collee, et al., 1986).

4.4 1945-1960
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er niet of nauwelijks gebouwd, de architecten van het Nieuwe 

Bouwen, maar ook die van traditionelere stromingen, hadden in deze periode wel de tijd om na te denken hoe 
de woningbouw er na de oorlog uit zou moeten zien. Tijdens de oorlog zijn er drie belangrijke initiatieven voor de 
volkshuisvesting te constateren: Studiegroep Bos, Studiegroep Woningarchitectuur en de Doornse Leergangen.

Afbeelding 8: Tijdschrift De 8 en Opbouw.

Afbeelding 9: Titelpagina van La Charte d’Athènes.
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Het eerste belangrijke initiatief stond onder leiding van de directeur van de Rotterdamse Dienst voor 
de Volkshuisvesting Alexander Bos, onder de naam Studiegroep Bos. Door middel van de publicatie De stad der 
toekomst de toekomst der stad hadden zij een programma ontwikkeld die de wederopbouw van Rotterdam moest 
verzorgen, tevens werd er over de stadsontwikkeling in het algemeen uitspraak gedaan. Volgens de studiegroep 
nam de wijk als een ruimtelijk en sociaal kader een belangrijke plaats in als schakel tussen de individuele woning, 
de leefsfeer van het gezin, en de stad als drager van cultuur en maatschappelijke ontwikkeling. De wijkgedachte die 
later in de naoorlogse woning- en stedenbouw een belangrijk gegeven werd kreeg in deze publicatie vorm (Vreeze, 
1993).

Vanuit de Studiegroep Bos ontstond de Studiegroep Woningarchitectuur rond twee architecten die in de 
afgelopen decennia al een belangrijke invloed hadden op de volkshuisvesting in Nederland, namelijk Van Tijen 
en Merkelbach. De studiegroep had zich zelf ten doel gesteld om in de naoorlogse jaren een betere wereld te 
realiseren, dit zou bewerkstelligd kunnen worden door gebruik te maken van een planmatige en systematische 
woningbouw geleid door een strakke coördinatie van de overheid. Het uitgangspunt was het ontwerpen van een 
ruimtelijk programma voor verschillende woningtypen op basis van de ruimtelijke behoeften van de verschillende 
typen huishoudens. Met behulp van een schematisch overzicht deelden zij eengezins- en meergezinswoningen in 
naar aanleiding van het huishouden (Vreeze, 1993).

Het laatste belangrijke initiatief zijn de Doornse Leergangen; gespreksbijeenkomsten tussen architecten 
van verschillende stromingen waaronder die van het Nieuwe Bouwen en de traditionele scholen. In 1946 kwam 
dit tot uitdrukking in de oprichting van het tijdschrift Forum waarin gesteld werd dat ‘zonder vooringenomenheid 
alle stromingen in de architectuur vrijelijk tot uiting te laten komen’ (Ibelings, 1995). De bijeenkomsten droegen 
echter niet bij aan het verenigen van de twee architectuurwerelden, het tegenovergestelde leek meer aan de orde. 
Ondanks dat waren alle betrokkene zich er van doordrongen dat de toekomstige woningnood na de oorlog opgelost 
diende te worden (Rebel, 1983; Vreeze, 1993).

Internationaal gezien had het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog grote gevolgen voor het voortbestaan 
van de CIAM. De discussie over de wederbouw als sociale opgave, zoals die in Nederland gevoerd werd, was ook in 
het buitenland één van de vraagstukken. Daarnaast waren de leden van de CIAM opzoek naar de architectonische 
vorm die het Nieuwe Bouwen moest hanteren bij de uitwerking van deze kwestie. Deze thema’s stonden uiteindelijk 
centraal in het eerste CIAM congres van na de oorlog in Bridgewater England in 1947. De Nederlandse delegatie 
die tijdens dat congres aanwezig was bestond uit de leden van het eerste uur als Merkelbach en Van Tijen, en 
nieuwe leden waarvan Bakema en Van Eyck de belangrijkste rol zouden spelen. Tijdens deze bijeenkomst werd 
de doelstelling van de nog plaats te vinden congressen opnieuw gedefinieerd in: het creëren van een fysieke 
leefomgeving die de emotionele en materiële behoeften van de mens bevredigde en zijn spirituele ontwikkeling 
stimuleerde (Somer, 2007, p. 217).

Nadat in Nederland de schade van de oorlog was opgenomen kwam men erachter dat mede door andere 
factoren, zoals een geboorteoverschot en de repatriëring van personen uit Indonesië, de totale woningnood 
drastisch was opgelopen. Daarentegen kon er nauwelijks voldaan worden aan de voorwaarden die het op gang 
komen van de wederbouw mogelijk moesten maken, zodat pas in 1952 de arbeidsproductiviteit van voor de oorlog 
kon worden bereikt. Vanaf dat moment speelde de industrialisatie van de bouwnijverheid, door standaardisatie en 
arbeidsbesparende productiemethoden, een belangrijke rol in het woningbouwbeleid voor de komende vijfentwintig 
jaar (Collee, et al., 1986; Vreeze, 1993). De Vreeze geeft hiervoor enkele motieven aan die ondermeer te maken 
hebben met het niet snel genoeg inlopen op het woningtekort en de materiaalschaarste die het bouwen met 
traditionele bouwmethoden onmogelijk maakte. Ook was er een tekort aan geschoolde arbeiders en dacht men dat 
geavanceerde productiemethoden en prefabricage de technische kwaliteit van woningen zou verbeteren.

Om de industrialisatie te bevorderen werd er voor een bouwbedrijf die een nieuw bouwsysteem 
ontwikkelde door de overheid een zogenaamde ‘montagetoeslag’ in het vooruitzicht gesteld. Wanneer er voor een 
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dergelijk systeem door de Stichting Ratiobouw een positieve verwachting voor de arbeidsbesparing was uitgebracht 
kon men daadwerkelijk kans maken op deze toeslag. In 1948 volgde de overheid met de ‘contingentstoeslag’: 
montagewoningen mochten als ¾ woning worden bestempeld waardoor er extra bouwvolume kon worden 
gerealiseerd. Al snel werd deze toeslag ingetrokken omdat deze bouwsystemen volgens de overheid al voldoende 
konden concurreren met bestaande traditionele bouwbedrijven. Enige tijd daarna in 1954 werd de contingentstoeslag 
weer in ere hersteld omdat de bouwproductie van deze bouwsystemen toch achterbleef. Ook werden er in deze tijd 
tussen gemeentes en bouwbedrijven meerjarige contracten afgesloten om grootschalige bouwplanontwikkelingen 
mogelijk te maken (Vreeze, 1993).

Aan het eind van de jaren 
veertig werden er door De Opbouw 
verschillende ontwerpen gemaakt 
voor de uitbreidingswijk Pendrecht 
in Rotterdam. In deze wijk stond de 
wijkeenheid, zoals die al eerder door 
de Studiegroep Bos werd besproken, 
centraal. Deze wooneenheid was 
samengesteld uit verschillende 
woonvormen in een gemengde 
bebouwing. Uitgangspunt was om 
verschillende bevolkingscategorieën 
of levensfases onder te brengen in 
een duidelijke relatie tot elkaar. Het 
woongebouw maakte hier geen deel 
van uit maar werkte wel op buurtniveau, 
aan de voet van een dergelijk gebouw 
ontstond ruimte voor winkels, scholen 

en bedrijfjes die het centrum van de buurt markeerde. Studies die hierop zouden volgen zijn onder andere die van 
Alexanderpolder, hier vond echter schaalvergroting plaats en was er sprake van een verdere differentiering van de 
wooneenheid. In deze studie werd ook de verticale woonbuurt ontworpen, meerdere woonvormen werden in één 
gebouw gestapeld en daarom werd het ook wel omschreven als ‘een buurt op z’n kant’ (Collee, et al., 1986).

In 1953 tijdens het 9de CIAM congres ontstond er onvrede vanuit de jongere generatie voor de analytische 
en functionele benadering van het CIAM, de over organisatorische structuur en de zelfgenoegzaamheid waarmee 
de ‘ouderen’ hun plannen presenteerde. Onder deze jongere generatie bevonden zich de Nederlanders Bakema en 
Van Eyck, die al in de vroeg naoorlogse jaren actief waren binnen het CIAM, en ook de nog later veelbesprokene 
Smithson’s maakten onderdeel uit van deze generatie. De organisatie van het CIAM besloot vervolgens de 
voorbereiding van het 10de congres in Dubrovnik over te laten aan hen. Zij kregen evenwel bijstand van een 
adviesgroep waarin een aantal CIAM veteranen zoals Giedion, Gropius en Le Corbusier zich zetelde. De groep die 
door het leven ging als Team 10 kreeg in de beginperiode veel kritiek van de CIAM council en enkele Amerikaanse 
professoren op hun interne conflicten en de vaagheid van hun voorstellen. Ondanks dat vond Giedion, vanaf het 
begin secretaris van het CIAM, dat de tijd daar was om het CIAM op te heffen en wellicht door te gaan onder de 
naam Team 10. De opheffing werd definitief na de 11de bijeenkomst in Otterlo waarbij Bakema een dynamisch 
werkcongres gaf waarin vrijelijk gediscussieerd kon worden over diverse thema’s. Deze opvatting over hoe een 
werkgroep eruit hoorde te zien werd niet gedeeld door een grote groep van de oudere garde en zij geloofden ook 

Afbeelding 10: Pendrecht 'stempel' wijk.
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niet dat dit nog mogelijk was. In september van dat jaar kondigden Van Eyck, Bakema en de Smithon’s de dood aan 
van het CIAM door op een brutale wijze hun hoofden boven de ter dood stelling van het CIAM te laten fotograferen 
(Somer, 2007).

4.5 1960-1975
Al vanaf het 7de congres van het 

CIAM werd er nagedacht over de herintegratie 
van enkele, door het La Charte d’Athènes, 
uitgebannen functies binnen de wijk zoals 
bedrijven en andere voorzieningen. Ook 
in Nederland werd deze gedachtegang 
omarmt en kwam dit tot uitdrukking in de 
eerder beschreven studies voor Pendrecht 
en Alexanderpolder. Dit kan gezien worden 
als een reactie op de vroeg naoorlogse 
uitbreidingswijken van enkele grote steden als 
Rotterdam. De Opbouw spreekt hierbij over de 
blunder van Hoogvliet, een uitbreidingswijk 
primair opgebouwd uit etagebouw, en door 
de invoering van industriële bouwmethoden 
verbanning van verschillende woonvormen. 
Het geheel vormde zodoende een monotoon 
geheel. In de latere uitbreidingswijken van de 

jaren zestig kwam deze ontwikkeling onder druk van de industrialisering van de bouwsector weer terug. Door het 
nog altijd tekort aan woningen moest zo snel en goedkoop mogelijk gebouwd worden, wat leidde tot uitsortering 
van woonvormen en een stijging van bouwhoogte. De schaalvergroting van complexen werd eveneens doorgezet 
in de voorzieningen en de verkeerstructuur die niet langer op buurtniveau, maar op wijk of zelfs streekniveau werd 
georganiseerd. Door deze functiescheiding transformeerden hele wijken in zogenaamde slaapsteden. Collee et 
al. (1986) geeft hierbij als voorbeeld de wijk Ommoord in Rotterdam aan. Het oorspronkelijke plan bestond uit 
verkavelingseenheden van etage- en eengezinswoningen met op de hoek van de wijk hogere bouwblokken. In de 
loop van de planvorming veranderde dit echter en werden er meer bouwlagen toegevoegd aan de etagewoningen en 
werden de eengezinswoningen verschoven naar de rand van het plangebied. Volgens Collee et al. werd hoogbouw 
niet langer als onaanvaardbaar beschouwd en werd middelhoogbouw ten faveure van hoogbouw compleet uit het 
plan geschrapt. Hiervoor zijn enkele redenen aan te dragen zoals de economische realiseerbaarheid van liften en 
centrale verwarming en de politieke wens voor de vergroting van het woningaantal. Buurtwinkels waren door de 
schaalvergroting niet langer realiseerbaar (Collee, et al., 1986).

In Nederland was vanaf 1959 een tegengeluid te horen tegen deze kille zakelijkheid van de naoorlogse 
woningbouw en de functiescheiding binnen de stedenbouw die begin jaren zestig weer terug kwam. Architecten die 
dit tegengeluid verzorgden waren de eerder bij het CIAM en Team 10 besproken Bakema en Van Eyck en de jonge 
Hertzberger, die dit door het overnemen van de redactie van het tijdschrift Forum probeerde te bewerkstelligen. Het 
tijdschrift zou een bron zijn van nieuwe ideeën voor de woningbouw die gericht was op kleinschaligheid, kleurrijk 
en variatie. De Vreeze (1993) geeft hier nog enkele tegenstellingen aan die deze generatie had ontwikkeld: “niet de 
zelfstandigheid maar de ontmoeting zou via de woningbouw gestimuleerd moeten worden, niet de herhaling maar 
de variatie, niet uniformiteit en eenvoud, maar afwijking en complexiteit” (Vreeze, 1993, p. 338). Het tijdschrift 
vormde een uitstekend klankbord voor de experimentele woningbouw van deze architecten. Ondanks deze beweging 

Afbeelding 11: Aankondiging van de 'dood' van de CIAM.
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zijn er in de jaren zestig en in het begin van jaren zeventig nog een groot aantal uitbreidingswijken ontstaan die 
gebaseerd waren op de functiescheiding van de jaren dertig. De Bijlmermeer is hiervan waarschijnlijk het meest 
treffende voorbeeld.

In 1965 verschenen de Voorschriften en Wenken 1965 die van grote invloed zouden zijn op de gesubsidieerde 
woningbouw. In deze voorschriften en wenken werden richtlijnen beschreven waaraan nieuw gebouwde woningen 
binnen de volkshuisvesting moesten voldoen. Waar men vroeger de hoogte van de subsidie bepaalde naar gelang 
het aantal bedden, werd dit nu op basis van het aantal verblijfseenheden bepaalt. De Vreeze (1993) stelt dat aan 
de hand van de Voorschriften en Wenken 1965 de overheid meer invloed heeft gekregen op de woningbouw, dit 
door de gedetailleerde richtlijnen en normen die hierin werden gesteld. De indeling van vertrekken bij verschillende 
woninggrootte, de technische en sanitaire voorzieningen, kast- en bergruimte, inrichting keuken, geluids- en warmte-
isolatie en de afwerking van wanden, vloeren en plafonds werden allemaal vastgelegd binnen deze regelgeving. Het 
gevolg was dat er na 1965 een duidelijke kwaliteitsstijging te bespeuren was en dat de voorschriften nog voor een 
groot aantal jaren stand hielden. In de vernieuwde voorschriften en wenken werd ook de doelstelling uitgebreid: 
‘…het streven naar standaardisatie en normalisatie, dat moet kunnen bijdragen tot vergroting van de productiviteit, 
heeft een eigen plaats gekregen’ (Vreeze, 1993, p. 273). Zoals beschreven in 4.3 werden de meeste galerijwoningen 
na deze tijd ontworpen en gebouwd als gevolg van deze productiviteit en standaardisatie. Zo kunnen bij galerijflats 
logischerwijs meer woningen ontsloten worden per entree dan bij bijvoorbeeld portieketageflats, dit had een 
duidelijk financieel voordeel.

Volgens Collee et al. (1986) kan geconcludeerd worden dat de ontwikkeling van wijken als Ommoord en de 
Bijlmermeer niet enkel ontstaan zijn onder invloed van het CIAM. De sociaaleconomische en politieke factoren zoals 
het zo snel en goedkoop mogelijk oplossen van de woningnood door de industrialisatie van de bouwsector zijn hier 
evengoed debet aan. De overheid speelde hier een grote rol in door het introduceren van de contingententoeslagen 
en de Voorschriften en Wenken 1965 wat tot de stapeling van bouwlagen heeft geleid (Collee, et al., 1986).

Doordat de noodzaak tot snel bouwen rond 1972 gestagneerd was, ebde de hoogbouwgolf die zich in 
1966 had ingezet weg. Systeem- of montagebouw was inmiddels voor laagbouw efficiënt genoeg wat eveneens tot 
goedkope woningen leidde. Ook raakte hoogbouw in die tijd uit de gratie bij architecten; te massaal en anoniem 
Tevens kwam men erachter dat deze vorm van wonen toch niet goed aansloot bij het huisvesten van gezinnen 
(Korthals Altes, 1987).
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5 Welke aanwijsbare problemen zijn er bij 
naoorlogse galerijflatgebouwen?

De galerijwoning heeft zijn kwaliteiten, maar door de snelle opkomst in de jaren zestig kent deze woning 
ook zijn specifieke tekortkomingen of gebreken. Deze problemen hebben onder andere te maken met het ontwerp 
en de bouwmethode. Zo heeft een galerijwoning, in tegenstelling tot een portieketagewoning, geen lange traditie 
van bouwen waarbij de plattegrond en bouwmethode continu geoptimaliseerd werden. Tevens werd in die tijd 
geëxperimenteerd met verschillende bouwmethoden om de productie van woningen te verhogen (Laddé, 1992). Om 
deze tekortkomingen duidelijk weer te geven wordt aan de hand van de gevonden literatuur de analyse opgedeeld 
in drie onderdelen, te weten:

•	 Sociaal ruimtelijke aspecten;
•	 Functioneel ruimtelijke aspecten;
•	 Bouwtechnische aspecten.

Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van bestaande literatuur, welke gericht is op deze onderwerpen, 
en aanvullende literatuur. Voor de twee eerste genoemde aspecten wordt het onderzoek Architectonische en 
technische waardering van bestaande galerijflats (Verhoeks, Schut-Baak, Rongen, Schuur, Thijssen, & Verhoef, 
1995) gebruikt. De auteurs richten zich binnen dit onderzoek op middelhoge en hoge galerijflatgebouwen en hun 
gevels.

Voor de bouwtechnische aspecten wordt gebruikt gemaakt van het boek Technische kwaliteit van 
etagewoningen (Thijssen, 1990). Dit uitvoerig onderzoek bestaat uit een tweetal boeken die ingaan op een tijdperk 
etagewoningen binnen de volkshuisvesting. In Deel A wordt ingegaan op de etagewoningen die gebouwd zijn in 
de tijdsperiode 1966-1980; de opkomst van de hoogbouw en galerijwoningen. In deel B wordt de vroeg naoorlogse 
tijdsperiode besproken, de periode van 1946-1965. Door middel van een steekproef heeft de auteur zes verschillende 
bouwmethoden geanalyseerd en gecategoriseerd.

5.1 Sociaal ruimtelijke aspecten
De sociale en sociaal ruimtelijke aspecten worden onderverdeeld in de volgende subcategorieën: 

doelgroep van het gebouw, imago van het gebouw en de sociale veiligheid. Hierbij wordt het onderzoek uitgevoerd 
door Verhoeks et al. (1995) als leidraad gebruikt en aangevuld met al dan niet recentere literatuur.

5.1.1 Doelgroep
Tussen 1966 en 1974 zijn 187.000 etagewoningen binnen de woningwetsector gebouwd waarvan 84% 

aan een galerij ligt (Lijbers, Thijssen, & Westra, 1984). In eerste instantie is het merendeel van deze woningen 
gebouwd voor gezinnen met lage inkomens die met behulp van huursubsidie deze woningen konden betrekken. 
Volgens Verhoeks et al. (1995) is dit in de loop der jaren uitgebreid met 1- en 2-persoonshuishouden (starters op 
de woningmarkt) en migranten. Volgens het CBS loopt de vergrijzing en het aantal eenpersoonshuishoudens de 
komende jaren gestaag op en zullen ouderen, alleenstaanden en éénoudergezinnen mogelijk een doelgroep vormen 
voor de bestaande woningvoorraad. Verhoeks et al. geven een aantal maatregelen die het aantrekken van een 
bepaalde doelgroep kunnen vergroten.

•	 Het verbeteren van het uiterlijk van een complex;
•	 Het verbeteren van de woontechnische kwaliteit van een complex door het aanpassen van de 

woning met betrekking tot grootte en voorzieningen;
•	 Het wijzigen van de woningdifferentiatie door het opsplitsen, samenvoegen, af- of optoppen en 

bij bouwen van woningen;
•	 Bouwkundige maatregelen die van belang kunnen zijn voor een bepaalde doelgroep zoals ouderen.
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5.1.2 Imago
Zoals beschreven in het onderzoek van Heeger (1993) kan het imago of reputatie van een complex van 

invloed zijn op de verhuurbaarheid. In dit onderzoek wordt niet specifiek gekeken naar galerijflatgebouwen maar 
naar probleemcomplexen in het algemeen. Hier komt naar voren dat deze verhuurproblemen voor 43% liggen bij 
de reputatie van een gebouw. Dit imago wordt deels bepaald door feiten maar ook door geruchten en indrukken 
zoals krantartikelen. Volgens Heeger wordt het imago beïnvloed door de sociale omgeving, criminaliteit, de 
massaliteit, de woonvorm, de woonomgeving en de locatie. Een opvallend detail daarbij is dat de woontechnische 
en bouwtechnische kwaliteiten van de afzonderlijke woningen niet van invloed zijn op deze reputatie. Hij haalt 
hierbij een voorbeeld aan van woningen in de Bijlmermeer. Deze woningen waren woontechnisch gezien zeer ruim, 
maar omwille van het slechte imago waren woningzoekenden niet van plan zich daar te gaan vestigen (Heeger, 
1993).

Volgens Verhoeks et al. (1995) is het probleem tweeledig. Enerzijds leidt het imago of reputatie van een 
gebouw tot verhuurbaarheidsproblemen, maar anderzijds kan het ook het gevolg zijn van verhuurbaarheidsproblemen. 
Gebouwcomplexen die een hoge mate van leegstand kennen geven een gebouw bijvoorbeeld een bepaald imago.

5.1.3 Sociale veiligheid
Volgens Verhoeks et al. (1995) kan het begrip sociale veiligheid onderverdeeld worden in objectieve 

veiligheid en subjectieve veiligheid. Bij objectieve veiligheid gaat het om het (zo weinig mogelijk) plaatsvinden van 
feitelijk crimineel gedrag, wat bijvoorbeeld bestudeerd kan worden met behulp van politierapporten. Bij subjectieve 
veiligheid draait het om zich veilig voelen, dit zou bestudeerd kunnen worden door middel van bewonersonderzoek 
of het observeren van gedrag.

Om de sociale veiligheid van bestaande, of de nog in ontwikkeling zijnde, projecten te toetsen hebben Van 
der Voordt & Van Wegen (1990) een checklist ontwikkeld. De criteria aan welke een (bestaand) ontwerp getoetst 
wordt zijn: sociale ogen, zichtbaarheid, betrokkenheid/verantwoordelijkheid, attractiviteit van de omgeving en 
toegankelijkheid/vluchtwegen. Deze checklist komt voort uit eerder onderzoek verricht door Newman (1972) en 
Coleman (1985), zij uitten beiden hun kritiek op de modernistische hoogbouw van na de Tweede Wereldoorlog.

Oscar Newman beschrijft in zijn boek Defensible Space (1972) enkele ontwerpvormen van 
hoogbouwcomplexen die een factor kunnen zijn in het aantrekken van criminaliteit of vandalisme, dit doet hij 
middels een statistische analyse. Enkele van deze factoren zijn de oriëntatie van de entree ten opzichte van de 
straat én de hoogte en grootte van een dergelijk complex. Newman geeft in zijn boek ook enkele aanbevelingen met 
betrekking  tot waar een ontwerp aan moet voldoen om een controleerbare ruimte te creëren. De kernbegrippen die 
hij gebruikt zijn zichtbaarheid en territorialiteit (Newman, 1972).

Het boek Utopia on Trial van Alice Coleman (1985) sluit naadloos aan op het onderzoek verricht door 
Newman (1972). Ook zij bestudeert in welke mate het ontwerp van een hoogbouwcomplex nadelige effecten kan 
hebben. Echter in tegenstelling tot Newman kijkt Coleman niet naar criminaliteit maar naar uitingen van ‘sociale 
malaise’ in de vorm van vervuiling, graffiti, schade door vandalisme en uitwerpselen. Tevens legt zij de relatie met 
socio-economische factoren, zoals armoede en werkloosheid, om te zien welke invloed deze hebben op de eerder 
genoemde verloederings aspecten. Coleman onderscheidt vijftien ontwerpkenmerken die een nadelige invloed 
kunnen hebben op ‘sociale malaise’ of verloedering. Al deze nadelige ontwerpkenmerken zijn te herleiden naar 
de twee eerder benoemde kernbegrippen van Newman: zichtbaarheid en territorialiteit. Aanvullend introduceert 
Coleman één eigen begrip, namelijk het belang van vluchtwegen (Coleman, 1985).

De kritiek die zowel Newman (1972) als Coleman (1985) krijgen is dat zij de gebouwen verantwoordelijk 
stellen voor criminaliteit of verloedering, dit neigt echter naar fysische determinisme. Een gebouw kan natuurlijk 
nooit verantwoordelijk zijn voor deze beschuldigingen, verloedering is mensenwerk (Korthals Altes, 1987).
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Om de problemen ten aanzien van sociale veiligheid in en rondom galerijflatgebouwen te analyseren 
zullen de eerder besproken criteria van Van der Voordt & Van Wegen (1990) de sub-paragrafen vormen. In deze 
paragrafen worden, in plaats van tekortkomingen, aanbevelingen besproken die door vooraanstaande onderzoekers 
zijn geformuleerd. Deze aanbevelingen zijn in veel gevallen afgeleid van galerijflatgebouwen, omdat deze volgens 
de desbetreffende onderzoekers een aantal cruciale ontwerpfouten bevatten. Daarmee wordt impliciet gesteld dat 
deze aanbevelingen juist de aanwezige problemen met betrekking tot sociale veiligheid aanduiden.

5.1.3.1 Aanwezigheid sociale ogen
In het boek Kleine criminaliteit en naoorlogse etagebouw van Elsinga & Wassenberg (1991) wordt het 

belang van sociale ogen en de verschillende vormen hiervan beschreven. Dit functioneel toezicht wordt in grote 
mate gedeeld met (Voordt & Wegen, 1990; López, Luten, Woldendorp, & Zwam, 2008):

•	 Formele controle (door bijvoorbeeld politie, beveiligingsbeambte of toezichthoudende 
huismeester);

•	 Semi-formele controle door mensen die beroepshalve een oogje in het zeil houden, maar niet 
het houden van toezicht als hoofdtaak hebben (algemene huismeesters, onderhoudsdienst, 
schoonmakers etc.);

•	 Informeel (door omwonenden, passanten) (López, Luten, Woldendorp, & Zwam, 2008);
•	 Daadwerkelijke aanwezigheid van omstanders, onder meer beïnvloed door de aanwezigheid van 

publieksaantrekkende voorzieningen (Voordt & Wegen, 1990);
•	 Voelbare aanwezigheid van omstanders, onder meer afhankelijk van zicht vanuit woningen en 

druk gebruikte voorzieningen op de openbare buitenruimte en vice versa (Voordt & Wegen, 1990).

5.1.3.2 Zichtbaarheid
Zichtbaarheid is van belang om het aantal criminele activiteit in een gebouwcomplex te verminderen, 

criminelen of vandalen werken immers het liefst uit het zicht (Elsinga & Wassenberg, 1991). De checkpunten of 
aanbevelingen die betrekking hebben met zichtbaarheid zoals gevonden in (Voordt & Wegen, 1990):

•	 Goede verlichting, overdag en ’s avonds/’s nachts;
•	 Ononderbroken zichtlijnen vanuit intensief gebruikte ruimten, van binnen naar buiten en 

omgekeerd.
Aanvullend geven Elsinga & Wassenberg (1991) de volgende aanbeveling:

•	 Donkere en onoverzichtelijke hoeken en nissen in de hal, onder de trap en op de galerij dienen 
vermeden te worden.

In het onderzoek Hoogbouw gewogen… All you need is lov? van Korthals Altes (1987) worden de volgende 
punten met betrekking tot zichtbaarheid van het onderzoek verricht door Coleman (1985) besproken:

•	 Aanwezigheid loopbruggen, inpandige corridors en geen woningen op de begane grond kunnen 
nadelige gevolgen hebben;

•	 Zichtbaarheid entrees, bergingstoegangen en parkeerplaats vanaf woning/openbare weg;
•	 Verlichting (semi-) openbare ruimten in/rond gebouw.

De volgende aandachtspunten kunnen eveneens een positief effect hebben op zichtbaarheid (Hajonides, 
1987):

•	 Vermijd lange blinde gevels;
•	 Vermijd uitstekende delen boven het trottoir;
•	 Vermijd inhammen en hoeken in de gevels;
•	 De entreehal, de lift en het trappenhuis dienen vanaf de straat goed zichtbaar te zijn;



42

•	 Brandtrappen moeten zo mogelijk aan dezelfde kant van het gebouw eindigen als waar de 
hoofdingang zich bevindt in verband met toezicht op in- en uitgaande mensen;

•	 Situeer bergingsdeuren niet direct aan de straat maar inpandig en groepeer de bergingen in 
groepjes van bijvoorbeeld 8 tot 10 in verband met overzichtelijkheid en het leren kennen van 
andere gebruikers.

Als laatste kan de vuistregel zichtbaarheid van het Handboek veilig ontwerp en beheer gebruikt worden 
(López, Luten, Woldendorp, & Zwam, 2008):

•	 Zichtbaarheid wordt voor een groot deel bepaald door overzichtelijkheid, zichtlijnen en verlichting, 
maar ook door aanwezigheid van mensen en toezicht.

5.1.3.3 Betrokkenheid/verantwoordelijkheid
Volgens Van der Voordt & Van Wegen (1990) moet een ontwerp ten opzichte van betrokkenheid/

verantwoordelijkheid voldoen aan de volgende checkpunten:
•	 De vormgeving en inrichting moeten beter zijn afgestemd op hun voorkeuren en wensen;
•	 De omgeving moet meer binnen de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers valt, zodat mensen 

het gevoel hebben een zekere controle over hun eigen omgeving te kunnen uitoefenen;
•	 Duidelijker moet zijn wie voor welk gedeelte verantwoordelijk is; dit vereist onder meer duidelijke 

overgangen tussen openbaar en privé gebied duidelijke bestemmingen;
•	 Bewoners moeten sociaal goed geïntegreerd zijn;
•	 Individuele herkenbaarheid van bewoners onderling;
•	 De gebouwde omgeving moet er goed onderhouden en verzorgd uitzien.

Volgens Verhoeks et al. (1995) hangt het begrip territorialiteit nauw samen met het laatst genoemde 
checkpunt. “Een territorium kan worden gezien als een gebied dat er persoonlijk uitziet en dat een bepaalde mate 
van eigendom aangeeft. Er zijn persoonlijke kenmerken aangebracht die de ruimte markeren” (Verhoeks, Schut-
Baak, Rongen, Schuur, Thijssen, & Verhoef, 1995, p. 40). Aansluitend beschrijft Newman (1972) dat bewoners van 
appartementencomplexen de ruimte buiten hun woning als publieke ruimte beschouwen. De verantwoordelijkheid 
van deze ruimte ligt, volgens de bewoners, dan ook bij een publieke instantie. Newman stelt voor om de ruimte buiten 
de woning op te delen tussen de bewoners en de publieke instanties, op deze wijze wordt de verantwoordelijkheid 
van de bewoners en de territorialiteit vergroot.

Coleman (1985) geeft in haar onderzoek enkele specifieke ontwerpaspecten die de territorialiteit van een 
appartement complex inperken (Korthals Altes, 1987):

•	 Veel woningen per ingang op maaiveld of per woongebouw;
•	 Veel verdiepingen per gebouw;
•	 (Semi-) openbare inrichting maaiveld;
•	 Veel gebouwen per complex;
•	 Veel woningen per galerij;
•	 Veel bergingen aan collectieve ruimte;
•	 Veel parkeerplaatsen in collectieve garages.

5.1.3.4 Attractiviteit van de omgeving
“Een woonomgeving, waar duidelijk zichtbaar is dat er zorg aan besteed wordt, kan preventief werken 

op het voorkomen van criminaliteit en verloedering” (Elsinga & Wassenberg, 1991, p. 129). Dit gegeven wordt 
ondersteunt door Van der Voordt & van Wegen, door middel van een aantal checkpunten kan deze attractiviteit 
vergroot worden:

•	 Afstemming van het gebouwde op de wensen voerkeuren van de gebruikers;
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•	 Menselijke schaal, geen monumentalisme en gigantisme;
•	 Aantrekkelijk kleur- en materiaalgebruik;
•	 Regelmatig en goed onderhoud.

Een soortgelijke opsomming is te vinden in de vuistregels van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer 
(López, Luten, Woldendorp, & Zwam, 2008). Zij stellen eveneens dat sociale veiligheid gebaat is bij een omgeving 
waaraan zichtbaar aandacht is besteed. Verder omschrijven zij nog de volgende punten die van invloed kunnen zijn 
op de attractiviteit van de omgeving:

•	 Aanbieden van faciliteiten waar gebruikersgroepen behoefte aan hebben;
•	 Bouwwerk dient esthetisch houdbaar en technisch duurzaam te zijn.

5.1.3.5 Toegankelijkheid/vluchtwegen
De toegankelijkheid of bereikbaarheid van een woning is van belang voor de bewoner, maar deze zorgt 

tevens voor een mogelijke vluchtroute voor indringers. Coleman (1985) beschrijft in haar onderzoek enkele negatieve 
ontwerpaspecten die het plaats vinden van criminele activiteiten eenvoudiger maken:

•	 Verbonden stijgpunten en uitgangen aan de voor- of achterzijde;
•	 Groot aantal verbonden uitgangen;
•	 Loopbruggen tussen complexen.

Deze negatieve ontwerpaspecten maken het echter voor bewoners makkelijker om hun woning te bereiken. 
Tussen de toegankelijkheid en het aantal potentiele vluchtwegen voor criminelen dient dus een balans gevonden 
moeten worden. Van der Voordt & Van Wegen geven een voorbeeld in de vorm van:

•	 Aanwezigheid van symbolische barrières, zoals gebods- en verbodsborden en persoonlijke 
toevoegingen door bewoners zoals bloembakken en fraai uitgevoerde naambordjes;

•	 Aanwezigheid van een alarminstallatie en het aanbrengen van deugdelijk hang- en sluitwerk;
•	 Extra aandacht voor de situering en toegankelijkheid van ramen, deuren en (platte) daken;
•	 Afsluitbaarheid van toegangen op bepaalde tijdstippen, met name in kwetsbare gebieden;
•	 Beperkte doorgangkelijkheid van grote complexen, bijvoorbeeld door middel van compartimentering 

van galerijen.

5.2 Functioneel ruimtelijke aspecten
Volgens Verhoeks et al. (1995) vallen de volgende elementen onder de functioneel ruimtelijke aspecten: 

toegankelijkheid, ontsluitingsstructuur en tenslotte woontechnische aspecten. In dit onderzoek worden 
toegankelijkheid en ontsluitingsstructuur samen geanalyseerd en zal er gekeken worden naar de functionele eisen 
en wensen die hier betrekking op hebben. De belangrijkste eisen zijn geformuleerd in het Bouwbesluit van 2003 
(Bris bv, 2011). Met woontechnische aspecten wordt alles bedoeld wat te maken heeft met de functionaliteit van 
de woning, zoals grootte, inrichting en uitrusting. De Vreeze (1993) beschrijft de functionele kwaliteiten van een 
woning als volgt: “Functionele kwaliteiten kunnen worden omschreven als eigenschappen van de woningen die 
betrekking hebben op het gebruik van de woning en de daarbij horende plattegrondkarakteristieken: de grootte van 
de woning, het aantal vierkante meters per persoon, soort en aantal vertrekken, de relaties tussen vertrekken en de 
technische voorzieningen die daarbij horen.” (Vreeze, 1993, p. 57).

5.2.3.1 Toegankelijkheid
Een nieuwe woning in een galerijflat valt onder de noemer woonfunctie gelegen in een woongebouw 

en moet derhalve voldoen aan de eisen die hiervoor gelden. Deze eisen ten behoeve van toegankelijkheid zijn 
geformuleerd in Afdeling 4.2. Toegankelijkheidsector, nieuwbouw van het bouwbesluit (Bris bv, 2011). De woningen 
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die in dit onderzoek aan bod komen zijn gebouwd in de tijdsperiode vanaf 1966 tot het einde van de hoogbouwgolf 
in 1975. De eisen die voor deze woningen gelden zijn dus logischerwijs anders dan die voor nieuwbouwwoningen. 
Door de toenemende vergrijzing zullen er echter meer woningen geschikt moeten worden gemaakt voor ouderen; 
uit diverse bronnen (SenterNovem, 2007; Beyen, 2010) is gebleken dat galerijwoningen hier uitermate geschikt voor 
kunnen zijn. Om galerijwoningen voor deze doelgroep, of een andere doelgroep, toegankelijk te maken is ervoor 
gekozen om de galerijflats te spiegelen aan de nieuwbouw eisen die door het bouwbesluit gesteld worden.

Voor een woonfunctie gelegen in een woongebouw moet een zogenaamde toegankelijkheidssector 
aanwezig zijn. Deze toegankelijkheidssector houdt in dat een bouwwerk voldoende toegankelijk moet zijn voor 
rolstoelgebruikers. In het bouwbesluit wordt beschreven dat een route van een gemeenschappelijke toegang tot 
aan de woningentree uitsluitend door een gemeenschappelijke verkeersruimte binnen een toegankelijkheidssector 
mag lopen. Binnen deze sector mag het hoogteverschil niet groter zijn dan 20 mm, indien groter moet er een lift of 
hellingbaan aanwezig zijn. Is de toegang tot het woongebouw eveneens groter dan 20 mm dan moet een hellingbaan 
deze hoogte overbruggen. Verder worden er nog eisen gesteld aan een aanwezige lift en de loopafstand van de 
woningentree tot deze lift. De lift in een woongebouw moet een minimale afmeting hebben van 1,05 m x 2,05 m, 
dit in verband met het vervoeren van een brancard. De loopafstand mag niet meer bedragen dan 90 m. Er worden 
verder geen eisen gesteld aan het aantal liften binnen een woongebouw.

In Afdeling 4.3. en 4.4. worden aanvullende eisen gesteld aan respectievelijk de Vrije doorgang en 
Bereikbaarheid, nieuwbouw. Voor de vrije doorgang is bepaald dat de minimale hoogte van een gemeenschappelijke 
doorgang 2,3 m moet bedragen en de ruimte ten minste 1,2 m breed moet zijn. Binnen de woning moet de vrije 
breedte 0,85 m of groter zijn en de minimale hoogte moet ook hier op zijn minst 2,3 m zijn. Verder worden er nog 
eisen geformuleerd ten aanzien van draaimogelijkheden van rolstoelgebruikers bij de toegang van een woongebouw 
en lift, hier moet de lengte en breedte 1,5 m of meer zijn.

Afbeelding 12: Hoge drempel tussen balkon en deur, ERA-flat Ommoord.

Afbeelding 13: Toegankelijkheid galerij, ERA-flat Ommoord.
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5.2.3.2 Woontechnische aspecten
Zoals eerder beschreven draait het bij de woontechnische aspecten om de functionaliteit van de woning. 

Verschillende factoren kunnen hierbij van invloed zijn zoals de grootte, inrichting en de uitrusting van een 
desbetreffende woning. Volgens Verhoeks et al. (1995) kunnen de volgende problemen in een flatgebouw een rol 
spelen:

•	 De totale oppervlakte van de woning is te klein (of juist te groot);
•	 Er zijn te weinig slaapkamers;
•	 Er is te weinig bergruimte of deze is ongunstig gesitueerd;
•	 Er zijn te kleine ruimten;
•	 De indeling van de woning is niet functioneel;
•	 Er is te weinig buitenruimte.

Veel van deze problemen zijn grotendeels opgenomen in de Voorschriften en Wenken 1965 waarin 
aanmerkelijk hogere eisen werden gesteld aan de woonoppervlakte en aan de ruimten die zich hierin bevinden 
(Straub & Vijverberg, 2001). Deze woningen zijn dan ook betrekkelijk ruim in vergelijking met de woningen die voldoen 
aan de voorschriften en wenken uit 1951. Feit blijft wel dat de woningen beperkt aanpasbaar zijn door de beukmaat 
en de onmogelijkheid tot uitbreiding richting de galerij en balkon zonder daarbij aan buitenruimte in te boeten. 
Volgens onderzoek uitgevoerd door het SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) zijn de verdiepingshoogte, 
anonimiteit en eenzijdigheid de voornaamste motieven die leiden tot sloop van meergezinswoningen in de sociale 
huursector van na 1966. De verdiepingshoogte is een woontechnisch aspect die in de gehele naoorlogs voorraad 
meergezinswoningen naar voren komt. Deze beperkte maat zorgt ervoor dat het casco een mindere flexibiliteit 
en aanpasbaarheid bezit, omdat het niet mogelijk is leidingen te verslepen. Tevens is het aanbrengen van extra 
geluidsisolatie tussen de verdiepingen beperkt mogelijk. Verder is het zo dat de prettige beleving van een hoge 
woonruimte bijdraagt aan de woontechnische kwaliteit van de woning (SEV, 2004).

Andere problemen met betrekking tot de woontechnische kwaliteit van de woning zijn volgens Straub 
& Vijverberg (2001) de verwarmings- en ventilatiesystemen. Het overgrote deel van de gestapelde woningbouw 
heeft een natuurlijke ventilatievoorziening die niet naar behoren functioneert. Andere gebreken zijn er bij de 
verwarmingssystemen waar de individuele en collectieve c.v. installaties niet aan de eisen van de huidige tijd 
voldoen. Verder zijn er problemen binnen de woning met de toepassing van asbestproducten en loden waterleidingen.

Afbeelding 14: Plattegrond galerijwoning, ERA-flat Ommoord. Afbeelding 15: Plattegrond galerijwoning, ERA-flat Ommoord.
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5.3 Bouwtechnische aspecten
De meeste galerijflatgebouwen zijn gebouwd na de invoering van de nieuwe Voorschriften en Wenken 1965 

voor de gesubsidieerde woningbouw. Voor dit jaartal hadden de meeste meergezinswoningen een portiekontsluiting, 
na de invoering van deze voorschriften kantelde dit en lag 84% van de woningen in de woningwetsector aan een 
galerij (Lijbers, Thijssen, & Westra, 1984). In deze voorschriften werden zowel bouwtechnische- als woontechnische 
eisen gesteld aan de woningen, dit moest leiden tot een kwalitatief betere woningvoorraad.

Zoals gezegd wordt met name de documentatie van Thijssen (1990) gebruikt om de bouwtechnische 
aspecten van de galerijflatgebouwen te onderzoeken, hierbij wordt enkel gekeken naar de woningen die gebouwd 
zijn na 1966. In zijn onderzoek werden ruim vijftienduizend woningen betrokken. Dit komt er op neer dat ongeveer 
één op de twaalf woningen, in meergezinshuis complexen die gebouwd zijn tussen 1966 en 1980, zijn meegenomen.

In het boek komen alle bouwmethoden die gebruikelijk zijn voor de bouw van meergezinshuizen sinds 1966 
aan bod. Deze bouwmethoden zijn:

•	 Traditionele bouw;
•	 Niet-traditionele stapelbouwmethoden;
•	 Grote-elementensystemen;
•	 Erkende gietbouwsystemen;
•	 Gietbouw zonder attest;
•	 De zgn. nieuwe traditie: gietbouw met prefab-elementen.

Met uitzondering van de eerste en de laatste worden deze bouwmethoden nauwkeurig beschreven in het 
boek Niet-traditionele woningbouwmethoden in Nederland (Priemus & Elk, 1970).

Vervolgens wordt binnen elk van deze bouwmethode gekeken naar de zogenaamde technische variabelen 
van de schil, draagconstructie en de onderbouw. Thijssen geeft hiervan de bijzonderheden aan en een bepaalde 
waardering als: voordelig, neutraal, twijfelachtig, gebrekkig en ondeugdelijk.

5.3.3.1 Traditionele bouw
In deze groep werden in totaal 1476 woningen onderzocht, hierbij bestaat het merendeel uit een portiek 

zonder lift en een beperkt aantal uit galerijwoningen, al dan niet met lift. Onder traditionele bouw valt de gebruikelijke 
stapelbouw van een buitenblad van metselwerk en dragende binnenwanden van kalkzandsteen(blokken) of 
betonblokken. De woning scheidende vloeren waren over het algemeen opgebouwd uit gewapend beton en in 
kleinere mate in de handel verkrijgbare systeemvloeren. De galerijen, die bij vier van de elf in de steekproef 
onderzochte complexen te vinden zijn, bestonden uit geprefabriceerde platen van gewapend beton. Deze werden 
veelal opgelegd op een betonnen console, de voeg tussen de galerijplaat en de vloer werd opgevuld met een 
plastische vulling. Een thermische onderbreking tussen buiten en binnen was niet gebruikelijk en dus veelal niet 
aanwezig. Uitkragende balkons werden op één gelijke wijze gebouwd als de galerijen aan de andere zijde van het 
complex.

Volgens Thijssen (1990) zijn de onderdelen die bij deze bouwmethode bijzondere aandacht vragen de 
platte daken, pui detaillering en de hemelwaterafvoeren. De platte daken en puien werden slecht of niet geïsoleerd 
en een dampremming was eveneens veelal niet aanwezig. Door de koudebruggen en slechte dampremming komen 
plaatselijke condens- en schimmelvorming voor. De overige gebreken die in het onderzoek naar boven kwamen zijn:

Buitenwanden:	 •Gevelbanden	werden	niet	altijd	geïsoleerd	aan	de	binnenzijde;
	 •Rozetklossen	met	betonankers	vormen	eveneens	koudebruggen;
	 •Dilatatievoegen	werden	soms	niet	of	op	onjuiste	wijze	aangebracht.
Galerijen	en	balkons:	 •Onder	de	oplegging	van	geprefabriceerde	galerij-	of	balkonplaten	op	consoles	

werd in de meeste gevallen geen bouwvilt toegepast, of men gebruikte een 
daarvoor ongeschikt materiaal.
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Trappen,	enz.:	 •Geen	maatregelen	tegen	contact	geluid.
Daken:	 •Geringe	isolatiewaarde	bij	hellende-	en	platte	daken.
Buitenkozijnen,	enz.:	 •Aan	warmte	 isolatie	 en	 tochtdichting	werd	 voor	 het	 midden	 van	 de	 jaren	

zeventig weinig aandacht besteed.

5.3.3.2 Niet traditionele stapelbouwmethoden
Onder deze groep valt onder andere het Muwi bouwsysteem wat bestaat uit holle lichtbetonblokken die in 

halfsteensverband worden gestapeld en later met beton worden gevuld. In de steekproef van Thijssen (1990) komt 
dit type eenmaal voor en wordt verder beschreven dat galerijen ongewoon waren bij deze bouwwijze. Andere niet 
traditionele stapelbouwmethoden zijn: Pronto, Bakker VB en Airey. Galerijwoningen zijn een zeldzaamheid bij deze 
bouwmethoden en deze worden hier dus ook verder niet inhoudelijk besproken.

5.3.3.3 Grote-elementensystemen
Bij grote-elementensystemen, of zware montagebouw (Priemus & Elk, 1970), worden de dragende wanden 

en vloeren samengesteld uit in de fabriek gefabriceerde grote elementen. Deze elementen worden vervaardigd uit 
middelzwaar beton of grindbeton, welke met behulp van een kraan op de bouwplaats gemonteerd kunnen worden. 
De producenten van deze zogenaamde woningfabrieken zijn onder andere: BMB, Rottinghuis, Vam, Coignet, 
Elementum-Larsen & Nielsen en Schokbeton. In de steekproef van Thijssen (1990) komen bij zeven van de acht 
onderzochte complexen galerijwoningen met lift voor. Hij stelt dan ook dat bij deze bouwmethode een grote variatie 
in woningsoorten en –typen niet voorkwam. De onderste bouwlaag bestond over het algemeen uit een onderhuis 
met bergingen.

Doordat de draagstructuur is opgebouwd uit een dragend skelet zijn de langsgevels opgebouwd uit 
puivullingen of geprefabriceerde borstweringselementen. De kopgevels hebben daarentegen wel een dragende 
functie, de constructie daarvan verschilt per bouwsysteem. De dragende binnenwanden bestaan uit betonnen 
elementen die nat of droog verbonden zijn. De woning scheidende vloeren bestaan, net als alle wanden, eveneens 
uit geprefabriceerde elementen van gewapend beton. De galerijplaten werden opgelegd op betonnen consoles die 
of aangestort werden aan de dragende binnenwandelementen of als afzonderlijke elementen opgenomen werden 
in de draagstructuur. Bij deze bouwmethoden was het gebruikelijk dat de er tussen de galerijplaten en de vloeren 20 
of 30 mm polystyreen isolatie werd aangebracht. De balkons werden veelal op eenzelfde wijze geconstrueerd. Bij 
alle in de steekproef voorkomende complexen werd een plat dak toegepast, deze werd in het algemeen opgebouwd 
uit vloerelementen. Als isolatie werd een geventileerde vlasvezel-kanaalplaat toegepast met een dikte van 70 of 
een enkele maal 90 mm. Bij één van de complexen is een zogenaamd omgekeerd dak toegepast.

De aandachtspunten die bij deze bouwmethode naar boven kwamen waren onder andere de platte daken, 
ontbreken van dilatatievoegen en het voorkomen van koudebruggen. De platte daken zijn ondanks de aanwezige 
isolatie niet voldoende geïsoleerd. De ontbrekende dilatatievoegen in de gevel kunnen tot scheurvorming leiden als 
gevolg van thermische uitzetting. En net als bij de traditionele bouwmethoden kunnen ook hier de koudebruggen tot 
condens- en schimmelvorming leiden.

De overige gebreken per gebouwdeel opgesomd:
Buitenwanden:	 •Bij	 de	 gevelelementen	 van	 het	 Coignet	 systeem	 zijn	 koudebruggen	 in	 de	

hoeken, vloeren en de aansluiting op de dragende binnenwanden aanwezig;
	 •Bij	het	BMB-systeem	werden	de	verticale	voegen	tussen	de	gevelelementen	

volgegoten met beton, thermische uitzetting wordt hierdoor verhinderd;
	 •Bij	het	Elementum	bouwsysteem	ontbreken	de	dilatatievoegen.
Vloeren:	 •Bij	een	BMB-complex	gingen	de	zwevende	dekvloeren	kapot	na	zes	jaar.
Galerijen:	 •Dragende	galerijconsoles	werden	niet	geïsoleerd;
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	 •Bij	 een	 complex	 met	 het	 Rottinghuis	 systeem	 werden	 de	 galerijplaten	
opgelegd zonder bouwvilt.

Daken:	 •Geventileerde	vlasvezel-kanaalplaten	isoleren	onvoldoende.
Buitenkozijnen,	enz.:	 •In	het	BMB-systeem	werden	de	voegen	tussen	kozijnen	en	gevelelementen	

aangegoten met cementspecie.

5.3.3.4 Erkende gietbouwsystemen
Uit de steekproef werden twintig meergezinshuiscomplexen geselecteerd die zijn opgebouwd uit het ter 

plaatse storten van betonnen wand- en vloerconstructies in een gestandaardiseerde bekisting (Thijssen, 1990). 
Tot de erkende gietbouwsystemen worden de bouwsystemen gerekend die als systeembouw of industriële 
vermeld zijn in de jaarverslagen van de Centrale Directie van de Volkshuisvesting. Erkende gietbouwsystemen 
zijn onder andere: Wilma II, RBM, Dura-gietbouw, ERA en Gewi. Deze bouwmethoden zijn, bij elf van de twintig 
onderzochte complexen, toegepast voor hoge woongebouwen met een galerijontsluiting en een onderbouw gevuld 
met bergingen. Als verwarmingssysteem voor één woonblok werd veelal een centrale verwarmingsinstallatie 
toegepast, stadverwarming was in die tijd eveneens mogelijk en werd toegepast bij een complex in Rotterdam. 
Volgens Thijssen komen bij deze bouwmethode ernstige klachten of gesubsidieerde herstelwerkzaamheden niet zo 
veel voor. De gebreken die vermeld worden zijn die over wand- en vloertegels in de wc en badcel bij één bepaald 
complex, en over geluidslekken tussen galerijplaten en vloeren.

De kopgevels maken bij deze bouwwijze veelal onderdeel uit van de draagconstructie, uitzonderingen 
zijn er wanneer de eindwoningen juist aan de kopgevel georiënteerd zijn. Wanneer dit laatste het geval is zijn 
de kopgevels niet dragend en in plaats daarvan wordt de aangrenzende langsgevel dragend uitgevoerd. De 
gesloten kopgevels zijn dan ook kenmerkend voor zowel gietbouw als grote elementenbouw (Verhoeks, Schut-
Baak, Rongen, Schuur, Thijssen, & Verhoef, 1995). De kopgevels worden bij gietbouw opgebouwd uit het in werk 
gestorte dragende gewapend-betonwanden. De meeste complexen in deze steekproef hadden een buitenblad 
van halfsteens metselwerk van gevelklinkers, hardgrauw of betonsteen, ter isolatie werd in de spouw 15 tot 
20 mm polystyreenschuim toegepast. Dit metselwerk werd over één of twee verdiepingen ondersteund door 
geprefabriceerde of in het werk aangestorte gevelbanden. De niet dragende langsgevels werden opgevuld met 
een puivulling of een gemetselde spouwmuur. Het binnenblad bestond hierbij veelal uit kalkzandsteen, ook komen 
lichtbetonblokken en gipsblokken voor. Het buitenblad werd op eenzelfde wijze uitgevoerd als de kopgevel, ook 
komen er buitenbladen voor van betonnen borstweringselementen of asbestplaten op een houten regelwerk.

Afbeelding 16: Galerij- of 
balkondetail, Indeco-Coignet.

Afbeelding 17: Vervoeren van een halve woning, Elementum-Larsen.
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Bij gietbouw worden de binnenwanden eveneens gestort en deze hebben een variërende dikte van 170 
tot 240 mm; over het algemeen geldt dat de hoogte van het gebouw mede de binnenwanddikte bepaald. Door de 
bekistingswijze zijn de dragende binnenwanden, die loodrecht op de gestorte dragende wanden staan, eenvoudiger 
uit te voeren in gemetseld kalkzandsteen of baksteen. De wanden binnen de woning, welke niet dragend zijn, 
werden uitgevoerd in gipsblokken. Deze blokken werden zonder ruimte ingeklemd tussen de vloeren wat tot 
nadelige gevolgen kan leiden.

De vloeren werden bij alle complexen in het werk gestort van gewapend beton, de dikte hiervan varieert 
van 150 tot 200 mm. Voor de begane grond vloeren werden in de handel verkrijgbare systeemvloeren gebruikt. Voor 
de galerijen en balkons werden bij de meeste, van de 4917 onderzochte woningen, geprefabriceerde betonplaten 
toegepast. Deze platen zijn in de meeste gevallen opgelegd op betonnen consoles met daartussen drukvilt. Zoals 
bij sommige complexen die zijn uitgevoerd in het grote-elementen systeem werd ook hier niet altijd melding 
gemaakt van drukvilt bij de oplegging van deze platen. De isolatie die tussen de galerijplaten en vloeren werd 
toegepast was ook hier polystyreenschuim met een dikte van 15 of 20 mm. De dakconstructie die in de voorgaande 
paragraaf is besproken wordt ook hier tot 1972 nog veelvuldig toegepast. Niet geventileerde daken komen in die 
tijd eveneens voor, het voordeel hiervan is dat er geen dampremming noodzakelijk is. Na 1974 werd de dikte van 
het isolatiemateriaal vergroot tot 40 of 45 mm. De dakrandconstructie werd in sommige gevallen gevormd door een 
doorlopend buitenblad of gevelbekleding, in de meeste gevallen werd er echter een geprefabriceerde betonnen 
dakrandelement toegepast.

De elementen die in deze groep de meeste aandacht vragen zijn de platte daken en tussenwanden. Net 
als bij de voorgaande groepen was ook hier de isolatie onvoldoende wat tot hoge stookkosten kan leiden. De 
tussenwanden werden, zoals eerder vermeld, ingeklemd tussen de vloeren en de dragende binnenwanden. Deze 
starre verbinding kan tot scheurvorming en hinderlijke geluidsoverdracht leiden. Andere tekortkomingen hebben te 
maken met de natuurlijke ventilatie- en afvoervoorziening, berging wanden en dakdoorvoeren. Ook hier komen de 
koudebruggen bij galerijen, gevelbanden en buitenwanden weer enkele malen voor.

De gebreken per bouwdeel:
Buitenwanden:	 •Bij	de	in	het	werk	gestorte	gevelbanden	werden	geen	maatregelen	genomen	

tegen koudebruggen;
	 •Enkele	complexen	hebben	geen	of	te	weinig	dilatatievoegen.
Binnenwanden:	 •Tussenwanden	van	gipsblokken	werden	ingeklemd	zonder	speling.
Galerijen:	 •De	 geprefabriceerde	 galerij-	 en	 balkonplaten	werden	 in	 sommige	 gevallen	

opgelegd op consoles zonder drukvilt;
	 •De	voegen	tussen	de	platen	werd	een	enkele	maal	opgevuld	met	cementspecie	

wat niet bestand is tegen thermische uitzetting;
	 •Galerijen	boven	de	binnenruimte	op	de	begane	grond	vloeren	werden	matig	

afgewerkt.
Daken:	 •Platdakconstructies	met	geventileerde	kanaalplaten	komen	ook	hier	voor;
	 •Kunststof	of	zinken	dakdoorvoeren	werden	ingeplakt	tussen	de	dakbedekking,	

kunststof laat zich echter niet plakken.
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5.3.3.5 Gietbouw zonder attest
Het verschil tussen deze groep en de voorgaande is dat bij de voorgaande groep de bouwbedrijven 

beschikten over een zogenaamde Ratiobouw-attest. In dit Ratiobouw-attest stond nauwkeurig, met tekeningen 
beschreven, hoe een bepaald bouwsysteem moest worden toegepast. Zo kon met enkel theoretische berekeningen 
een constructie worden ontworpen zonder dat hierbij proeven ten behoeve van de sterkte of bouwfysica uitgevoerd 
hoefde te worden. Het opstellen van een dergelijk attest kostte ongeveer een jaar en was in samenwerking met 
Ratiobouw (Thijssen, 1990).

In deze groep komen ook enkele aannemers voor die in de vorige groep eveneens vertegenwoordigd 
waren, dit zit hem in het feit dat zij tot een bepaalde tijd niet over een Ratiobouw-attest beschikte. De complexen 
in deze groep wijken niet veel af van de in de voorgaande paragraaf besproken complexen. Ook hier komen dus 
voornamelijk woningen voor die ontsloten worden door een galerij en meer dan vier verdiepingen hebben. Vanaf 
1970 werd de begane grond, voorheen met name gevuld met bergingen, ingericht voor woningen.

De bouwwijze van de buitenwanden komt in veel gevallen overheen met de gene die besproken zijn in 
de vorige paragraaf. Bij sommige complexen komt echter geen spouwisolatie voor in de buitenmuur, en in één 
enkel geval is wel 10 mm isolatie toegepast maar is de spouw achterwege gelaten. De niet dragende gevels 
hebben in deze groep een grotere variatie in materiaalgebruik. De gemetselde spouwmuren werden hier uitgevoerd 
met een binnenblad van kalkzandsteen, Libo-elementstenen, Porabel-stenen, gasbetonblokken, verdiepingshoge 
gasbetonelementen en B2-blokken.

Voor de binnenwanden werd ook hier in het werk gestort gewapend beton gebruikt, de dikte hiervan ligt 
tussen de 180 en 230 mm. Naast de gebruikelijke gipsblokken werden ook hier, net als de bij de buitenwanden, 

Afbeelding 18: Eindgevel met geprefabriceerde blinde 
gevelband-elementen van gewapend beton en gepre-
fabriceerde dakrandelementen.jpg, Wilma II.

Afbeelding 19: Geprefabriceerde balkonplaat van gewapend beton gedeeltelijk uitkra-
gend, RBM/VAM.

Afbeelding 20: Overzicht van diverse bouwfasen in één complex, Wilma II.
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verschillende materialen gebruikt voor de tussenwanden. Bij één complex werden deze wanden ingeklemd met 
behulp van de in de vloer en muur aangebrachte sponningen, hierdoor kunnen grote spanningen optreden in de 
muren.

Net als bij de vloeren komen de geprefabriceerde galerij- en balkonplaten overeen met de erkende 
gietbouwmethoden. Bij één van de complexen werden de galerijplaten gescheiden van de vloeren door middel van 
een houten regelwerk. Daarnaast komen geprefabriceerde galerijplaten op in het werk gestorte betonkolommen 
voor. Het aanbrengen van isolatie en drukvilt was ook hier in niet alle complexen het geval. De platte daken, 
dakrandconstructies en isolatievoorzieningen zijn ook hier ongeveer gelijk met de gene besproken in de vorige 
paragraaf.

Omdat de bouwmethode in grote mate overeenkomt met die van de erkende gietbouw ontstonden hierbij 
ook dezelfde problemen. De elementen die hier de meeste aandacht vragen zijn: platte daken, buitenwanden, 
binnenwanden en de galerijen of balkons. In veel gevallen heeft dit te maken met het gebrek aan voldoende 
isolatie en het voorkomen van koudebruggen. Ook de ingeklemde tussenwanden die tot scheurvorming kunnen 
leiden worden bij deze bouwmethode geconstateerd.

De opgesomde gebreken per bouwdeel:
Buitenwanden:	 •Ontbreken	van	isolatie	of	spouw	in	de	kopgevels;
	 •Gevelbanden	of	rozetklossen	zorgen	voor	aanzienlijke	koudebruggen;	 	

•Gebrek	aan	dilatatievoegen	in	de	buitengevels,	deze	werden	in	sommige		
 gevallen wel aangebracht in de daken.

Binnenwanden:	 •Zonder	speling	ingeklemde	tussenwanden;
•Doorlopende	binnenwanden	van	buiten	naar	binnen	wat	een	koudebrug	tot	
gevolg heeft.

Vloeren:	 •In	sommige	gevallen	geen	isolatie	tussen	onderhuis	en	woning.
Galerijen:	 •Oplegging	zonder	drukvilt	en	het	ontbreken	van	thermische	onderbreking;
	 •Kopgevels	 werden	 in	 sommige	 gevallen	 gemetseld	 op	 de	 galerij-	 of	

betonplaten die onderhevig zijn aan grote thermische lengteveranderingen.
Daken:	 •Platdakconstructies	met	onvoldoende	isolerende	geventileerde	kanaalplaten;
	 •In	het	werk	gestorte	dakoverstekken	kunnen	tot	koudebruggen	leiden.

Afbeelding 21: Eindgevel van gewapend 
beton met gemetseld buitenspouwblad van 
baksteen en met de minimaal noodzakelijke 
isolatie,.

Afbeelding 22: Overstekende dakplaat van gewap-
end beton met koudebrug, isolatie van geventileerde 
kanaalplaten.
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5.3.3.6 De nieuwe traditie: gietbouw met prefab-elementen
In deze groep komen enkel woningen voor die gebouwd zijn tussen 1979 en 1980. De bebouwingshoogte 

werd beperkt tot vijf bouwlagen waarbij de begane grond, in tegenstelling tot de meeste complexen in de andere 
groepen, werd gebruikt voor woningen. Door het geringe aantal verdiepingen was de noodzaak van een lift slechts 
bij één complex in het onderzoek verplicht. Door dit gegeven, en het feit dat hoogbouw vanaf 1975 nagenoeg ten 
einde was (Lijbers, Thijssen, & Westra, 1984), zal deze groep niet inhoudelijk besproken worden in dit onderzoek.

5.4 Conclusie
De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: ‘Welke aanwijsbare problemen zijn er bij naoorlogse 

galerijflatgebouwen?’. Om hier een overzichtelijk antwoord op te geven zijn de onderzochte problemen onderverdeeld 
in verschillende groepen. Hiermee wordt meteen duidelijk dat op deze vraag een uitvoerig onderzoek zal moeten 
volgen. De verschillende groepen bestaan uit sociaal ruimtelijke, functioneel ruimtelijke en bouwtechnische 
aspecten.

De tekortkomingen die bij de sociaal ruimtelijke aspecten naar boven komen zijn veelal specifiek terug 
te vinden in naoorlogse volkshuisvesting complexen. Het gevoel van subjectieve en objectieve onveiligheid die 
hier heerst wordt met name versterkt door enkele negatieve ontwerpkenmerken die in nagenoeg alle complexen 
voorkomen. Voorbeelden van deze kenmerken zijn de lange blinde gevels, loopbruggen, massaliteit en het aantal 
woningen per ontsluiting. Volgens bepaalde onderzoekers werken deze negatieve ontwerpkenmerken criminaliteit 
en sociale malaise in de hand, zodoende worden deze gebouwen verantwoordelijk gesteld voor de huidige 
problemen. De kritiek die hierop wordt geuit is dat criminaliteit mensenwerk is en dat een bouwwerk hier nooit 
verantwoordelijk voor kan zijn. De ontwerpaanbevelingen die door verschillende onderzoekers zijn opgesteld zorgen 
voor een fysieke en/of mentale drempel die het plaatsvinden van criminele activiteiten moeten beperken. Het 
imago of reputatie van een complex kan sterk beïnvloed worden door de objectieve en subjectieve veiligheid, dit 
kan tevens leiden tot verhuurbaarheidsproblemen.

Onder functioneel ruimtelijke aspecten worden in dit onderzoek de woontechnische kwaliteit en 
toegankelijkheid van de woning én het complex verstaan. Hierbij zijn betrekkelijk weinig problemen gevonden, dit 
in tegenstelling tot de vroeg naoorlogse woningbouw. Door de invoering van de Voorschriften en Wenken 1965 
zijn de plattegronden vergroot en de minimale kamerafmetingen ruimer bepaald. Er kan gesteld worden dat de 
woontechnische kwaliteit van deze woningen nog steeds naar behoren is met als kanttekening de flexibiliteit en 
aanpasbaarheid. Daarnaast zijn voorzieningen als de keuken, toilet en douche esthetisch én installaties veelal 
functioneel veroudert. Als enig motief voor de sloop van een dergelijk complex is de beperkte verdiepingshoogte, 
deze kan een probleem vormen met het akoestisch isoleren van bestaande verdiepingsvloeren en het verleggen 
van leidingen. De toegankelijkheid kan met name voor rolstoelgebruikers een probleem vormen. Eenvoudige 
oplossingen zoals het verhogen entreevloeren kunnen gepaard gaan met ingewikkelde situaties zoals het verbreden 
van de galerij of het vergroten van de liftschacht.

Bouwtechnisch gezien zijn de meeste galerijwoningen gebouwd door middel van gietbouw of een grote-
elementensysteem. Traditioneel gebouwde woningen werden eveneens gebouwd zij het in mindere mate. Een 
probleem dat bij een ieder van de bouwsystemen naar voren komt is de aanwezigheid van koudebruggen bij platte 
daken en bij de aansluiting van galerijplaten, gevelbanden en buitenwanden. Ook wordt er regelmatig melding 
gemaakt van ontbrekende dilatatievoegen die tot scheurvorming geleid hebben of kunnen leiden. Grote problemen 
die de sterkte en stijfheid van het casco kunnen aantasten komen nagenoeg niet voor, wel is er sprake van 
doorhangende balkonplaten. Verder zijn er enkele kleinere tekortkomingen zoals het inklemmen van tussenwanden 
of het ontbreken van drukvilt die al dan niet op de tekening ontbraken of in de uitvoering zijn weggelaten. De 
bouwtechnische kwaliteit van galerijwoningcomplexen die na 1966 gebouwd zijn wordt dan ook niet als sloop 
motief aangeduid en biedt nog voldoende potentieel.
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6 Welke factoren dragen bij aan een duurzame 
leefbare woonomgeving?

In hoofdstuk 3: Wat is een leefbare woonomgeving? worden verschillende definities van een duurzaam 
leefbare woonomgeving beschreven zonder dat daarbij duidelijk wordt welke factoren hier bepalend voor zijn. 
Uit de definities is wel gebleken dat in een leefbare woonomgeving verschillende voorzieningen in voldoende 
mate aansluiten aan de behoeften van de gene die daar leven. In dit hoofdstuk zal door middel van een aantal 
‘geslaagde’ casestudies nagegaan worden welke ingrepen of voorzieningen daadwerkelijk van invloed kunnen zijn 
op een leefbare woonomgeving. Hierbij zullen ook de problemen en aanbevelingen van het voorgaande hoofdstuk 
besproken worden die in grote of mindere mate aanwezig zijn in de casestudies.

6.1 Casestudies

6.1.1 Grubbehoeve Bijlmermeer
Project:   Grubbehoeve
Architect:   CASA Architecten
Plaats:   Bijlmermeer, Amsterdam
Programma:   29 koopwoningen (plint), 81 koopappartementen, 52 koopwoningen en 151  

  huurwoningen; 1 collectieve ruimte; 33 bedrijfsruimten waarvan 6 aan huis
Bouwjaar:   1971
Oplevering renovatie: 2007

Bron: (Klunder, 2010), (Lengkeek, 2008) en (CASA Architecten)

De eerste casestudie is de galerijflat Grubbehoeve die oorspronkelijk gebouwd is in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw in de beroemde en inmiddels beruchte wijk Bijlmermeer te Amsterdam. Bij deze galerijwoningen 
is sprake van zogenaamde ‘wilde’ en ‘kalme’ verbeteringen. De wilde en grootste verbetering is te vinden in de 
plint van het gebouw. Deze plint is opengebroken en getransformeerd in woningen en bedrijfsruimte. Ook het 
samenvoegen van een aantal plattegronden is te scharen onder de noemer wilde verbetering. Onder de kalme 
verbetering wordt het aanpakken van de woontechnische kwaliteit en identiteit van de woningen verstaan.

Zoals beschreven in het voorgaande hoofstuk kan het ontbreken van woningen of andere verblijfsruimten 
op de begane grond leiden tot een blinde plint en daarmee ook het gevoel van sociale onveiligheid. De plint in 
dit complex besloeg niet enkel de begane grond maar door de droogloop was er ook nauwelijks sociale controle 
vanaf de eerste verdieping mogelijk. De zichtbaarheid op de straat nabij het complex was nihil en dit kon zodoende 
criminaliteit en vandalisme in de hand werken. CASA Architecten hebben door het aanbrengen van woningen en 
bedrijfsruimten onder andere levendigheid en bedrijvigheid op de onderste lagen geïntroduceerd. Deze ingreep 
heeft tot meer zichtbaarheid en informeel toezicht op de ruimte voor het complex geleid. Door de voordeuren van 
de woningen op de eerste verdieping aan het maaiveld te situeren ontstaat hierdoor eveneens meer toezicht. De 
zichtbaarheid wordt nog eens versterkt door het toepassen van Franse balkons en veel glas aan de hofzijde, zodat 
er een duidelijke relatie met dit hof wordt gecreëerd. 

Tijdens de renovatie zijn de anonieme entrees en trappenhuizen opengewerkt en met glas opgezet. Door 
de bewoners worden deze ruimtes als groot en licht ervaren en geven deze dan ook een hoge waardering. Ook hier 
wordt voldaan aan enkele aanbevelingen die het vorige hoofdstuk worden beschreven ten behoeve van de vergroting 
van sociale veiligheid. Door het vernieuwen en onderhouden van deze onderdelen zullen de bewoners zich meer 
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betrokken voelen en zal het de attractiviteit van de omgeving vergroten. De fietsbergingen zijn geclusterd en achter 
glas geplaatst zodat er toezicht op gehouden kan worden en duidelijk wordt wie waar voor verantwoordelijk voor 
is. Tevens zijn de anonieme en ongebruikte bergingen en gangen verwijdert en in groepen bij elkaar geplaatst nabij 
de entrees.

Door het toevoegen van bedrijven en werk aan huis woningen zijn het aantal voorzieningen binnen het 
complex en in de wijk gestegen. Het aantal en het soort voorzieningen kan volgens de opgestelde leefbaarheids 
indicatoren een positief effect hebben op de totale leefbaarheid. De verschillende plattegronden hebben tot een 
grotere woningdifferentiatie geleid en daarmee de bevolkingssamenstelling. De huurwoningen konden door de 
bestaande huurders tijdens de renovatie voor een gereduceerd tarief gekocht worden, daarmee is de verhouding 
huur- en koopwoningen ongeveer gelijk gebracht.

Op bouwtechnisch gebied is de bestaande dakbedekking hersteld en zijn de kopgevels geïsoleerd en 
afgewerkt met eternit platen. Aan de puivullingen is onderhoud gepleegd en als onderdeel daarvan zijn de kozijnen 
opnieuw geschilderd. De balkons met betonschade zijn hersteld en deze hebben eveneens een onderhoudsbeurt 
gekregen. Het is onduidelijk of het dak en de galerij/balkon aansluiting na geïsoleerd zijn en of de mogelijk 
akoestische problemen die bij deze bouwmethoden vaak voorkomen zijn opgelost.

Woontechnisch gezien waren de badkamer, keuken en installaties niet meer van deze tijd en zijn derhalve 
ook aangepakt. De c.v. installatie is vervangen en is er een nieuwe mechanische dakventilatie aangebracht. De 
indeling van de bestaande plattegronden is niet of nagenoeg niet verandert maar daarentegen zijn de keuken, 
douche en toilet van iedere woning vervangen en gemoderniseerd.

Enkele kanttekeningen zijn de entrees en galerijen die nog steeds door een groot aantal gebruikers 
gedeeld worden wat volgens eerder onderzoek de territorialiteit van de individuele bewoner niet ten goede 
komt. Tevens bestaat de galerijflat uit negen verdiepingen en zijn de gebouwen geschakeld wat de betrokken- en 
verantwoordelijkheid van de bewoner kan verminderen.
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6.1.2 Prinsenflats Rijswijk
Project:   Prinsenflats
Architect:  Van Schagen Architecten
Plaats:   Rijswijk
Programma:  506 woningen
Bouwjaar:  1970
Oplevering renovatie: 2003

Bron: (Dekker & Meijer, 2003) en (Borch, 2009)

De Prinsenflats zijn gebouwd aan het begin van de jaren zeventig en na iets meer dan dertig jaar zijn 
deze grondig gerenoveerd. Net als bij de voorgaande casestudie zijn ook hier de galerijen, entrees en bergingen 
aangepakt. Daarnaast was het up-to-date maken van de woningen onderdeel van de rehabilitatie. Tevens zijn een 
groot aantal van de woningen geschikt gemaakt voor ouderen en moesten de verschillende ingrepen de veiligheid 
van de flat vergroten.

Zoals gezegd werden ook hier de collectieve ruimten grondig aangepakt wat tot een verbetering van het 
aanzicht en sfeer op het straatniveau moest leiden. In tegenstelling tot bij het complex Grubbenhoeve zijn hier 
geen woningen op de eerste bouwlaag toegevoegd maar is de oplossing voor de sociale onveiligheid gezocht in het 
aanbrengen van een glazen gang en entree. Deze lichte volledig uit glas bestaande gang ontsluit de heringedeelde 
bergingen op een overzichtelijke wijze en geeft de plint een open karakter. Door deze ingreep zijn de bergingen 
toegankelijker geworden omdat de donkere kronkelige gangen een drempel opwierpen en als onveilig ervaren 
werden. De entree is verruimd en verlegd van de parkeerzijde naar de toegangswegzijde wat de zichtbaarheid van 
deze ingang heeft vergoot. Om dit te versterken is ook hier gebruik gemaakt van een glazen pui en springt deze 
nieuwe toegang enkele meters uit ten opzichte van de rooilijn van het complex. De vernieuwde glazen gang en 
entree zijn zoals gezegd overzichtelijker maar daarnaast verlichten zij in de avond het aanliggende terrein wat de 
sociale veiligheid vergroot.

De galerijen en balkons hebben eveneens een modernere aanblik verkregen door het aanbrengen van een 
nieuw hekwerk met een glazen balustrade. Deze balustrade is opgebouwd uit afwisselend matte en doorzichtige 
beglazing wat mede in overleg met de bewoners is bepaald. De galerijen die de seniorenwoningen ontsluiten zijn 
opgehoogd om de toegankelijkheid van rollators en rolstoelgebruikers te verbeteren. Een drempelloze toegang van 
de entree tot de woning is hierdoor gewaarborgd.

De individuele woningen zijn woontechnisch gezien verbeterd door het vernieuwen van verschillende 
voorzieningen en installaties zoals de keuken, douche en toilet. De natuurlijke ventilatie is vervangen door een 
mechanische afzuiging met regelbare kleppen en warmteterugwinning. Daarnaast zijn de geisers en boilers 
omgeruild voor een collectief warmwatersysteem. Ook hier hebben de seniorenwoningen een grotere transformatie 
ondergaan door het aanbrengen van waarschuwingssystemen en drempelvrije kozijnen. In enkele gevallen zijn zelfs 
de plattegronden gewijzigd om deze zo geschikt te maken voor rolstoelgebruikers.

Op bouwtechnisch gebied zijn de bestaande buitengevelkozijnen aangepast voor dubbelglas en zijn 
deze opgeknapt. De kopgevels zijn na geïsoleerd met behulp van spouwisolatie en een dik isolatiepakket aan de 
buitenzijde. Dit isolatiepakket bestaat uit zwarte isolatiepanelen met daarover beglazing, dit levert een beeld van 
luxe en chiqueheid op. Deze maatregelen leveren, samen met het collectieve warmwatersysteem en de vernieuwde 
ventilatievoorziening, een energiebesparing op van 50%.

Door de galerijwoningen op te waarderen en gedeeltelijk beschikbaar te maken voor senioren is er een 
grotere woningdifferentiatie binnen het complex ontstaan. Tevens zijn alle ingrepen in samenspraak gegaan met 
de bestaande bewoners en kan de huurverhoging deels terug worden verdiend door de lagere stookkosten. De 
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architecten hebben bij het nieuwe ontwerp getracht de oorspronkelijke kenmerken van het complex niet weg te 
poetsen maar juist te benutten. Het geheel aan aanpassingen hebben niet alleen een functioneel karakter maar 
dienen ook het imago van het complex te verbeteren.
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Afbeelding 29: Berginsgang op het maaiveld.

Afbeelding 30: Entreehal inrichting. Afbeelding 31: Galerij detail.
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6.1.3 Knikflats Ommoord
Project:   Knikflats Ommoord
Architect:  biq stadsontwerp
Plaats:   Ommoord, Rotterdam
Programma:  704 woningen
Bouwjaar:  1969
Oplevering renovatie: 2009

Bron: (biq Architecten, 2008) en (KEI, 2009)

De vier Knikflats in de Rotterdamse wijk Ommoord ontlenen hun naam aan de hoek van 115 graden die zich 
in het gebouw bevindt. Door de leeftijd en beheers problematiek van de galerijflats is eind vorige eeuw besloten 
het complex in zijn geheel grondig aan te pakken. Volgens biq architecten was het voornaamste probleem het 
aantal woningen per ontsluiting. De 176 woningen delen per flat één entree en twee liften, dit kan volgens hen 
leiden tot onderlinge spanningen en overlast. Het antwoord voor dit probleem was volgens biq architecten directeur 
Rick Wessels: ‘Je accepteert dat je een heterogene bewonersgroep hebt en je deelt het gebouw op in kleinere 
eenheden. Of je handhaaft één voordeur en je zorgt voor een homogene bewonersgroep in dezelfde levensfase met 
een grotere onderlinge acceptatie.’ Uiteindelijk is voor beide oplossingen gekozen.

Twee van de vier flats zijn beschikbaar gemaakt voor ouderen met op de begane grond 16 nieuwe 
seniorenwoningen en collectieve voorzieningen met daarin bijvoorbeeld een ruimte voor het stallen en opladen 
van een scootmobiel. Het verlies van bergruimte op het maaiveld is gecompenseerd door op elke verdieping twee 
woningen te transformeren in bergingen. Door de vernieuwde plint is de anonimiteit verdwenen en heeft deze 
plaats gemaakt voor levendigheid en sociale controle. De zichtbaarheid en het informeel toezicht is op deze wijze 
sterk verbeterd. In de collectieve ruimten zijn diverse veiligheidsmaatregelen toegepast zoals cameratoezicht, dit 
heeft eveneens een positief effect op sociale veiligheid. 

Om de toegankelijkheid van deze seniorenflats te vergroten is ervoor gekozen om de galerijen op te hogen 
en een drempelloze entree in de woning te creëren. De ontsluitingsstructuur blijft, in tegenstelling tot de overige 
twee flats, juist identiek met één collectieve entree. Om ruimte te scheppen voor het in en uit manoeuvreren 
van rolstoelgebruikers zijn de hekwerken voor de woningtoegang enkele decimeters naar buiten geplaatst. Deze 
ingreep leverde bovendien een esthetisch motief op om het bestaande aanzicht van de gevel te verbeteren door het 
aanbrengen van verticale elementen. De overige hekwerken zijn vervangen en aan de balkonzijde zijn er glaspanelen 
geplaatst om ook deze zijde het vernieuwde aanzicht te geven.

De andere twee flatgebouwen zijn zogenaamde klant kiest woningen waarbij verschillende arrangementen 
van huur- en koopwoningen aangeboden werden. Door dit concept verwachtte men een grotere bewonersdifferentiatie 
en daardoor is de ontsluitingsstructuur aanzienlijk veranderd om het geheel voor alle betrokkene overzichtelijk te 
houden. De flats zijn opgedeeld door enkele galerijplaten te demonteren en hebben de drie entrees ieder hun 
eigen opgang van hal, lift en trappenhuis gekregen. Op de eerste verdieping zijn nieuwe woningen aangebracht 
die door een eigen voordeur op het maaiveld voor een grotere sociale controle kunnen zorgen. Vanuit de entreehal 
is de eigen berging direct toegankelijk terwijl de overige bergingen via een collectieve gang aan de balkonzijde te 
bereiken zijn. Deze gang bestaat voor een groot deel uit glas wat ook aan deze zijde voor sociale veiligheid kan 
zorgen. De trappenhuizen zijn als nieuwe elementen tegen de bestaande flats aangezet en zorgen op deze manier 
voor een fris beeld. De stijl is weer overeenkomend met de architectuur van de seniorenflats, het vele glas zorgt er 
tevens voor dat de trappenhuizen overzichtelijk en veilig blijven. 

Binnen de woningen zijn de ingrepen beperkter gebleven, de galerijwoningen hadden destijds dan ook een 
relatief ruime plattegrond en voldeden woontechnisch gezien naar behoren. Wel is er een nieuwe keuken geplaatst 
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en is het collectieve verwarmingssysteem vervangen door een individuele hoog rendementsketel. Het is onduidelijk 
of in de seniorenflat verdere maatregelen zijn getroffen ten aanzien van het wooncomfort zoals het herindelen of 
drempelvrij maken van de woning.

De woningen hebben daarentegen wel een beter warmte-isolatie verkregen door het aanbrengen van 
HR++ glas en isolatie in de borstwering. Op complexniveau zorgen de aangebrachte dak- en vloerisolatie voor een 
aanzienlijke energiebesparing.
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6.1.4 Kort beschreven casestudies

6.1.4.1 Preludeflats Alphen aan den Rijn

Bron: (Visser, 2010)

De Preludeflats in Alphen aan den Rijn bestaan uit 208 driekamer galerijwoningen die aan het begin van 
de jaren zeventig zijn gebouwd. Bij de verbouwing van de vijf flatgebouwen zijn de woningen gemoderniseerd en 
is er de nodige aandacht besteed aan de buitenkant van het complex. Het vergroten van de herkenbaarheid van de 
entrees was hierbij één van de speerpunten. 

Tijdens de renovatie konden de bewoners kiezen tussen een aantal pakketten waarin bijvoorbeeld 
verschillende badkamertegels en keukens werden aangeboden. Ook hier zijn de veelal verouderde installaties 
vervangen en gemoderniseerd, zoals een centrale warmwatervoorziening in plaats van de bestaande geisers. De 
woontechnische kwaliteit van de 100 m2 grote woningen is op deze wijze opgewaardeerd en zal het voldoen aan 
de eisen van de komende jaren.

De grootste ingreep bij dit complex was het aanbrengen van thermisch verzinkte en gepoedercoate stalen 
schijven boven de entrees. Via deze toevoegingen, waarbij de hal werd verruimd en in glas werd opgebouwd, is in 
één oogopslag duidelijk waar de entree zich bevindt. In de avonduren is het geheel bovendien verlicht, zo blijft het 
overzichtelijk en wordt de sociale veiligheid vergroot. De bakstenen gevels zijn tijdens de renovatie in twee kleuren 
gecoat wat het complex een volledig andere uitstraling geeft.

De 3500 meter aan galerijhekwerken zijn ook bij dit project vervangen en dit geeft de gebouwen een frisser 
aanblik. Bij één van de flats, die voor seniorenwoningen bestemd werd, is de toegankelijkheid van de galerijen 
vergroot door deze op te hogen en de toegang tot de woning drempelvrij te maken. Verder zijn er in de lifthallen 
automatische deuren toegepast die eenvoudig door rolstoelgebruikers bediend kunnen worden.

De lange gangen die de bergingen in de plint ontsluiten zijn korter gemaakt er is er een betere verlichting 
aangebracht. De plint is bij dit project niet opengewerkt en blijft een lang donkere strook. Voor de zichtbaarheid, 
informeel toezicht en sociale veiligheid kan dit nog steeds nadelige gevolgen met zich meebrengen.

6.1.4.2 Frisolaan Leidschendam

Bron: (Villanova architecten, 2011)

Om de twee galerijflats in de Leidschendamse wijk Prinsenhof weer een nieuw leven van ten minste 25 
jaar te schenken krijgen deze een aanzienlijke facelift. In totaal worden de 276 woningen in dit project up-to-date 
gemaakt en krijgt het geheel een nieuw uiterlijk. 

In de woningen worden ook hier de voorzieningen als de keuken, badkamer en het toilet vernieuwd wat tot 
een grotere woontechnische kwaliteit moet leiden. De individuele geisers zijn net als bij de Preludeflats vervangen 
voor een collectieve centrale verwarmingssysteem. Verder worden de balkons plaatselijk vergoot tot een diepte van 
1,90 m, dit levert een bruikbare toevoeging op die de kwaliteit van de woning verhoogd.

Het vernieuwde beeld van de twee galerijflats wordt gedicteerd door de grote witte kaders op een donkere 
plint die rondom de galerijen zijn aangebracht. Deze versterken de randen en maken zo in één blik duidelijk waar het 
geheel begint en waar het eindigt. De overzichtelijkheid van het totale complex wordt op deze wijze sterk vergroot 
en de massaliteit wordt verkleind. Dit kan zeer tot de verbeelding van bewoners en passanten spreken en zo de 
attractiviteit van de omgeving positief beïnvloeden. Dit wordt nog eens versterkt door de entrees en trappenhuizen 
extra te benadrukken, zo wordt de lengte van het complex opgebroken. Deze benadrukking geschied door het 



63

ophogen van de trappenhuizen en het aanbrengen van dubbelhoge entrees. De entrees zijn compleet vernieuwd 
met een glazen pui en een kunstwerk waarin gebruiksvoorwerpen van bewoners terugkomen. Tevens komen de 
doorgetrokken bergingsgangen uit op deze toegang en worden hier alle verkeerstromen verenigd.

Aan de achterzijde breekt dit kader, in combinatie met de verspringende balkons, het repeterende karakter 
van de flats. Ook worden hier zogenaamde wasschermen toegepast, deze houden de was en andere voorwerpen uit 
het zicht en zorgen bovendien voor een verticale geleding in de gevel.

De plint is, net als bij het voorgaande project, niet grondig aangepakt en herbergt nog steeds enkel 
bergingen. De beperkte verdiepingshoogte die op de begane grond aanwezig leent zich wellicht ook niet voor een 
andere functie.

Afbeelding 35: Preludeflat entree. Afbeelding 36: Preludeflats loopbruggen.

Afbeelding 37: Frisolaanflat aanzicht. Afbeelding 38: Frisolaanflat wasschermen.
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6.2 Conclusie
In dit hoofdstuk wordt getracht een antwoord te geven op de factoren die van invloed zijn op een leefbare 

woonomgeving in en nabij galerijflatgebouwen. Hiervoor zijn renovatie casestudies gebruikt die nationaal gezien 
erkenning hebben gekregen van bewoners en gerenommeerde vakbladen.

Het geen wat in alle casestudies terug komt, is het moderniseren van de individuele woningen door het 
vernieuwen van bestaande voorzieningen. Deze bestaande voorzieningen zijn de keuken, douche en toilet en in 
veel gevallen ook de verwarmings-, ventilatie- en warmwaterinstallaties. Op deze wijze is de woontechnische 
kwaliteit van de woning vergroot en voldoen deze aan de huidige normen. Plattegronds wijzigingen komen, met 
uitzonderingen van seniorenwoningen, niet of nauwelijks voor omdat deze al relatief voldoende ruim bemeten zijn. 
Woningen die geschikt zijn gemaakt voor senioren hebben over het algemeen een grotere transformatie ondergaan 
om deze voor de doelgroep geschikt te maken. Het aanpakken van de verouderde woningen is een logische stap in 
het leefbaar maken van galerijflatgebouwen, omdat gebleken is dat de kwaliteit van de woning bijdraagt aan een 
positieve beleving van de gehele omgeving.

Een andere factor die in de casestudies naar voren komt is de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de 
entrees. In alle gevallen was het in eerste instantie niet duidelijk genoeg waar de ingang zich bevond en voor 
wie deze toegankelijk zou moeten zijn. De anonimiteit die hiermee gepaard gaat is aangepakt door de entrees 
architectonisch te onderscheiden van de bestaande gevel. Tevens zijn er individuele elementen toegepast die een 
vorm van territorialiteit aanduiden en zo ongenodigde afschrikken.

Sociale veiligheid is een belangrijk thema binnen leefbaarheid, het zich veilig voelen en daadwerkelijk 
veilig zijn speelt hier een centrale rol. In de casestudies wordt deze sociale veiligheid versterkt door het vergroten 
van de zichtbaarheid en het huisvesten van voornamelijk informeel toezicht. De ogenschijnlijk donkere en gesloten 
plint wordt in enkele gevallen opengebroken en voorzien van woningen en of bedrijfsruimte. Wanneer de plint 
niet voor deze functies geschikt kan worden gemaakt dan betreft de ingreep meestal het zo overzichtelijk mogelijk 
maken van de bestaande bergingen door het aanbrengen van glas en verlichting. Ook wordt de ontsluitingsstructuur 
herzien om de bewoners in kleinere getallen bekend te maken met elkaar.

Overlast of onderlinge spanningen worden in de casestudies tegengegaan door het aanpassen van de 
woningdifferentiatie. Bewoners die in een zelfde levensfase zitten worden geclusterd op bijvoorbeeld galerijniveau. 
Op complex niveau wordt in de meeste gevallen getracht een grotere variatie in doelgroepen te vinden, op deze 
wijze wordt de sociale integratie en controle vergoot.

Bij de renovatie is het aanzicht, en daarmee in grote mate het imago, drastisch verandert door verschillende 
architectonische ingrepen. Hiermee wordt de attractiviteit van de omgeving vergroot en voelen de bewoners zich 
meer verantwoordelijk en betrokken bij het complex.

Op bouwtechnisch gebied worden met name energetische ingrepen gedaan. Het na-isoleren van 
kopgevels en daken gaan gepaard met het aanbrengen van nieuwe beglazing en borstwering. Grote ingrepen in 
het casco worden enkel gedaan wanneer de plint getransformeerd wordt voor een andere functie dan bergingen. 
Het is onduidelijk of koudebruggen bij galerij- en balkonaansluiting tijdens deze renovatie zijn ondervangen. Het is 
eveneens niet duidelijk of er maatregelen zijn genomen ten behoeve van mogelijke akoestische problemen die er 
bij gestapelde woningen zijn.

In het kort kan gesteld worden dat de leefbaarheid van de woonomgeving wordt vergroot door het 
moderniseren van de woningen en het verbeteren van de sociale veiligheid om het complex.
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