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– projectontwikkelaars;
– huurders kantoorgebouwen.

(No) Flat Future
Een nieuwe toekomst voor naoorlogse flats

in opdracht van
Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan SenterNovem geen
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van SenterNovem die
informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend
plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant.
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Inleiding
Nederland kent tienduizenden woningen in naoorlogse flats die sterk zijn verouderd.
Het is ondoenlijk om die allemaal te slopen en te vervangen door nieuwbouw. 
Het is bovendien niet wenselijk. 
Nederland produceert ruim zestig miljoen ton afval per jaar. Die berg groeit nog
steeds. Een groot deel ervan bestaat uit sloopafval en uit bruikbare componenten 
die door de industrie worden afgedankt.

Er is één aanpak die bijdraagt aan een oplossing van beide vraagstukken. Herstructureren door bestaande
casco’s van een nieuwe invulling te voorzien en door daarbij gebruik te maken van afvalproducten en
restmaterialen die lokaal beschikbaar zijn. Uitgaan van wat je hebt. Deze aanpak beperkt sloop tot minder
dan tien procent van de gebouwde massa. Tegelijk krijgen duizenden tonnen afval een nieuwe
toepassing. Het bespaart grondstoffen en milieuschade. En het geeft aanleiding tot verrassende
ontwerpen die iedere keer weer uniek zijn.
Bouwcarrousel en 2012 Architecten hebben in opdracht van SenterNovem de ontwerpfilosofie ‘Uitgaan
van wat je hebt’ verder uitgewerkt. Bouwcarrousel brengt daarbij kennis en logistieke ervaring in waar het
gaat om demontage en hergebruik van restmaterialen en afvalproducten. 2012 Architecten brengt kennis
en ervaring in waar het gaat om bouwkundige toepassing van ongebruikelijke materialen. Beide partners
hebben de ontwerpfilosofie concreet gemaakt aan de hand van een stempel met vier flats en in totaal 
120 woningen in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet. Ze hebben de flats gedetailleerd beschreven
en de sloopproducten en afvalstromen die in de omgeving beschikbaar komen, in kaart gebracht. 
Op basis daarvan zijn ontwerpen gemaakt voor vernieuwing. Het resultaat van dit onderzoek levert een
gedetailleerd beeld van de mogelijkheden, kansen en aandachtpunten.
Het ontwerp voor ‘Hoogvliet’ is uitvoerbaar en het verdient aanbeveling om die uitvoering ook werkelijk
ter hand te nemen. Maar de boodschap van deze publicatie is breder. Het is de bedoeling om hiermee 
de kansen van een nieuwe ontwerpfilosofie onder de aandacht te brengen van ontwerpers en
opdrachtgevers in de stedelijke vernieuwing. De aanpak is toepasbaar op elke naoorlogse flatwijk. 
In de volgende hoofdstukken vatten we de resultaten van het onderzoek samen. Laat u zich inspireren!
dr. ir. Albert Kerssies
Opdrachtmanager Kompas,
Team Beleid, Informatie en Communicatie
Utrecht 2007



De naoorlogse stempelwijken…
Iedereen kent de vele vroeg naoorlogse
meergezinswoningen die ons land rijk is:
meest kleine flats die allemaal een beetje
op elkaar lijken. Vaak drie of vierhoog,
soms hoger. Qua ligging in de stad
voorzien de woningen nog steeds in een
duidelijke behoefte. Ook de technische
kwaliteit van het casco is vaak nog goed.
Alleen de afwerking en de indeling van
de appartementen - veel kleine kamers is niet meer van deze tijd. Akoestisch en
thermisch scoren de woningen slecht. 
Er is veel groene buitenruimte, maar die
is anoniem en armetierig ingericht.

maar één manier om dat voor elkaar te krijgen:
standaardisatie. Complete woningplattegronden
werden honderden keren herhaald. Hoe meer, hoe
sneller, hoe goedkoper. Het was een effectieve
oplossing die een onweerstaanbare
aantrekkingskracht had op ontwerpers, bouwers
en gemeentebestuurders.
Standaardisatie was niet slechts noodzaak; het was
ook een maatschappelijk ideaal. Individualisme
werd in die jaren afgekeurd. De behoefte aan
persoonlijke expressie was niet zo manifest als nu.
Met als gevolg dat iedere woning en iedere wijk
gelijk werd. Van Aalsmeer tot Zwijndrecht zijn
dezelfde grootschalige monotone wijken uit de
grond gestampt. Als stempels op een vel papier.
Nu, een halve eeuw later, stelt de oplossing van
weleer ons voor grote problemen.

Bouwkundig
De woningen beantwoorden niet aan de vraag van
deze tijd. Voor gezinnen zijn ze te klein, voor
senioren te slecht bereikbaar. Voor starters en

Van oplossing tot probleem

studenten zijn de woningen in principe geschikt,

In de jaren vijftig en zestig vormden deze

maar zij vinden de oude binnensteden veel

woningen een welkome oplossing voor de

aantrekkelijker. Ook bouwfysisch voldoen de flats

nijpende woningnood. Per jaar moesten minstens

niet meer; akoestisch, thermisch en qua

150.000 woningen worden opgeleverd. Er was

installatietechniek. Los daarvan oogt de
Repeterende stempels
van flatblokken met
daartussen lege groene
terreinen.



bebouwing in de beleving van vandaag niet

zich de gebieden niet toe-eigenen. De

aantrekkelijk. De architectuur is sober en kent

buitenruimte is van iedereen en daardoor van

weinig variatie. In de jaren tachtig zijn veel

niemand. Daar komt bij dat de bewoners van de

woningen met kunststof kozijnen en dubbelglas

blokken vaak niet vanuit een vrije keuze hier zijn

technisch verbeterd. Het uiterlijk van veel blokken

gekomen. Mensen met diverse culturele

is hierdoor verder verslechterd. Grootschalige

achtergronden wonen ongewild dicht bij elkaar in

sloop in veel wijken zorgt bovendien voor een

te gehorige huizen. Zij hebben vaak meer behoefte

rauwe sfeer. Bewoners hebben over een periode

om elkaar te mijden dan om elkaar op te zoeken.

van meerdere jaren te stellen met

Ook daardoor ligt de groene ruimte er desolaat bij.

verhuisbewegingen, illegale bewoning,
achtergelaten hopen grofvuil, dichtgetimmerde

Sociaal-economisch

woningen, sloopgeweld en zwaar werkverkeer.

De woningen zijn te klein voor een gezin en mede

Stedenbouwkundig

Daarnaast is er veel leegstand, wat het voor

De naoorlogse stempelwijken zijn doorgaans ruim

corporaties extra moeilijk maakt om in deze wijken

van opzet. Dat is een belangrijk pluspunt. Toch

te investeren. Dat leidt tot een neerwaartse spiraal

daardoor op de huidige markt goedkoop.

ervaren bewoners dat niet zo: de zee van ruimte

waarbij alleen bewoners achterblijven die er niet in

rondom en tussen de blokken wordt nauwelijks

slagen zich economisch te ontwikkelen. En zo

gebruikt. Het groen ligt er desolaat bij en oogt

verandert het karakter van de wijk dramatisch. De

onveilig. Dat is ook niet zo gek, want de woningen

bewoners hebben weinig mogelijkheden om aan

hebben geen van alle een directe toegang tot de

de neergang te ontsnappen. Er is weinig

buitenruimte. Alle woningen komen uit op straat;

kleinschalige bedrijvigheid in de buurt en er is

aan de achterkant van de flats zijn geen

geen ruimte om zelf iets te beginnen. Voor veel net

toegangen. De gemeente of de corporatie zorgt

wat betere diensten en voorzieningen is weinig

voor het groenbeheer en probeert de

draagvlak: hooguit een snackbar, maar geen

onderhoudskosten in de hand te houden. De

restaurant. Voor middeninkomens of hoger

bewoners zijn, op een enkele uitzondering na, niet

opgeleiden zijn de stempelwijken niet erg

bij het beheer betrokken. Zij kunnen en mogen

aantrekkelijk.

D e o p g av e v o o r h e r s t r u c t u r e r i n g

Herstructurering van naoorlogse stempelwijken moet een complex van problemen helpen oplossen. De opgave is om een
integraal ontwerp te maken, gericht op:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Differentiëren van het woningaanbod, zodat het beter aansluit bij de vraag.
Ruimte maken voor economische dragers: wonen én werken.
Ruimte maken voor voorzieningen en diensten die aansluiten bij de behoeften van nieuw aan te trekken doelgroepen.
De flats bouwkundig verbeteren.
Verbeteren van de uitstraling van de flats tot iets dat bijzonder en interessant is.
Verbeteren van de geluidsisolatie en de energieprestatie.
Hemelwaterafvoer zoveel mogelijk afkoppelen van het riool.
Directe verbindingen maken tussen de woningen en de groene buitenruimte.
Afschermen van de groene ruimte voor derden.
Zorgen dat er meer sociale samenhang mogelijk is.

… en de hedendaagse afvalberg
Nederland produceert meer dan zestig
miljoen ton afval per jaar. Dat is gemiddeld
vier ton per hoofd van de bevolking. Veel
afval komt vrij bij de industrie en bij
bouwen en slopen. Zo veroorzaakt de sloop
van een naoorlogse flat gemiddeld honderd
ton afval per woning. Ook renovaties en
herindelingen van kantoren leiden tot veel
afval. Alleen al in Rotterdam komt ieder jaar
een oppervlakte van tachtig voetbalvelden
aan systeemplafonds vrij uit kantoren. 
De raffinage-industrie in Rijnmond levert
jaarlijks duizenden tonnen niet-gevaarlijk
afval, waaronder veel metalen en bouw- en
sloopafval. De cijfers spreken boekdelen.

De meest hoogwaardige vorm is direct
producthergebruik waarbij een product in zijn
oorspronkelijke functie of in een andere functie
opnieuw wordt ingezet. Het is ook mogelijk 
eerst het product te vermalen om daarna het
materiaal te gebruiken als grondstof voor een
nieuwe toepassing.
De meest laagwaardige vorm is thermisch
hergebruik, waarbij het afvalmateriaal wordt
gebruikt als brandstoftoeslag in een 
elektriciteitscentrale of een stadsverwarmings
installatie. Op dit moment vindt al meer dan
driekwart van alle vrijkomende afvalstoffen een
nuttige toepassing.
D e L add e r va n L a n si n k

1. Afvalpreventie
2. Nuttig hergebruik

•
•
•
•

producthergebruik in oorspronkelijke toepassing
producthergebruik in een andere toepassing
materiaalhergebruik
gebruik als brandstof

Ladder van Lansink

3. Verbranden

De productie van afval groeit nog ieder jaar. 

4. Storten

Het Ministerie van VROM houdt rekening met 
66 miljoen ton in 2012. Dat is een ongewenste
ontwikkeling, want afval leidt tot schadelijke
emissies en tot verspilling van grondstoffen 
en energie. Dat nog afgezien van de vele transport
bewegingen die met vervoer van grondstoffen 
en afval zijn gemoeid: circa zes procent van alle
transport in Nederland. 
Om de trend te keren, geldt de Ladder van Lansink
als leidraad, genoemd naar het voormalige kamerlid:
eerst afvalpreventie, dan nuttig hergebruik, dan
verbranden in een afvalverbrandingsinstallatie. Pas
als dat ook niet kan, in laatste instantie, storten.  
Nuttig hergebruik kent verschillende varianten.



Het principe: ga uit van wat je hebt
De twee vraagstukken – herstructurering
van naoorlogse flats en beperking van de
afvalberg – laten zich in combinatie met
elkaar beantwoorden. Namelijk door te
ontwerpen op basis van wat er al is.
Bouwcarrousel en 2012 Architecten
stellen voor om sloop van bestaande flats
tot een minimum te beperken, om
bestaande casco’s opnieuw te gebruiken
en om daarbij zoveel mogelijk gebruik te
maken van afvalproducten en
restmaterialen die in de omgeving
beschikbaar zijn. Die aanpak leidt tot
verrassende kansen en voordelen.

sociale verbanden. Bovendien blijven unieke
kansen liggen.

Kansen benutten
De meeste naoorlogse wijken hebben veel
elementen van grote waarde. Er is een robuuste
stedenbouwkundige structuur, goed ingebed in de
bestaande stad. Er is veel openbare ruimte met
volgroeide bomen. Casco’s van flats kunnen in
constructief opzicht nog vele jaren mee. De wijken
hebben geschiedenis en veel mensen wonen er al
jaren. Bij herstructurering op basis van wat er is,
worden die kwaliteiten benut. Bouwcarrousel en
2012 Architecten gaan in deze studie nog een stap
verder en maken ook gebruik van
materiaalstromen die er al zijn. Deze komen
beschikbaar uit herstructurering in andere delen
van de wijk en als afval van bedrijven en kantoren
in de omgeving. Volgens dezelfde filosofie worden
ook lokaal beschikbare energiestromen benut,
zoals zonnewarmte en warmte (en koude) in de
bodem. Uitgaan van wat de omgeving biedt,

De normaalste zaak

schept kansen om woningen te bouwen met

Ontwerpen en bouwen op basis van wat je

karakter, eigenheid en respect voor milieu.

beschikbaar hebt, is ooit de normaalste zaak van
de wereld geweest en in veel landen is dat nog



Kansen van bestaande casco’s

steeds zo. Bij de rivier bouwt men met stenen,

Gemiddeld tachtig tot 85 procent van een woning

gebakken uit rivierklei. In de bergen zijn huizen uit

bestaat uit casco: de fundering, bouwmuren,

rotsblokken opgetrokken. Dit principe van

vloeren en vaak ook trappen. Met een nieuw

regiospecifiek bouwen is in geïndustrialiseerde

inbouwpakket krijgt een casco een tweede leven,

landen meer en meer verlaten. Er is weinig

passend bij de woonwensen van vandaag en

aandacht meer voor plaatselijke identiteit. Grote

morgen. Bij naoorlogse flats bespaart deze manier

productieaantallen hebben daarbij geleid tot

van werken circa honderd ton sloopafval per

eenvormigheid. Bij herstructurering is hergebruik

woning. Voor nieuwbouw bespaart het de winning

van bestaande casco’s eerder uitzondering dan

en productie van een nog veel grotere hoeveelheid

regel. Toepassing van restmateriaal is nauwelijks

minerale grondstoffen en staal.

een issue, laat staan het gebruik van afvalstromen.

Gebruik maken van bestaande casco’s leidt ook tot

De regel is nog steeds: slopen en met nieuwe

directe voordelen voor bouwers, ontwikkelaars en

bouwmaterialen bij nul beginnen. Maar die aanpak

corporaties. De vernieuwing van een flat gaat

leidt tot verspilling van grondstoffen en verlies van

sneller omdat zowel een stuk sloop als een stuk

nieuwbouw wordt vermeden. Door afval te

wijk met herinneringen en met ankerpunten voor

beperken en te besparen op bouwstoffen, kunnen

identiteit. Bij de vernieuwing van naoorlogse

ook kosten worden vermeden. Daar staan echter

flatwijken wordt dat vaak over het hoofd gezien.

meerkosten tegenover, omdat vernieuwing meer

Met als gevolg: onvrede bij bewoners, verzet tegen

onderzoek en creativiteit vergt dan sloop en

sloop en een stagnerend proces. Bewoners vrezen

nieuwbouw.

het verlies van hun ankerpunten voor identiteit.
Wanneer we casco’s, plantsoenen, volgroeide

Kansen van bestaande materialen

bomen en ruimtelijke kwaliteiten zoals zichtlijnen

Bij vernieuwing van woningen kunnen we gebruik

behouden, en een nieuwe invulling geven, is er

maken van componenten die elders worden

sprake van continuïteit. Dan verandert de

verwijderd, maar nog uitstekend functioneren,

woonomgeving mee met de wensen van de

zoals sanitair, deuren, kozijnen en installaties. Door

bewoners. Wanneer we bovendien regionaal

deze te demonteren, schoon te maken, te

beschikbare restmaterialen toepassen, ontstaan

registreren en systematisch op te slaan, kunnen ze

bijzondere ontwerpen met een eigen verhaal en

in andere woningen een tweede leven krijgen. Er

een eigentijdse lokale verbondenheid. Deze

zijn ook componenten waarvan alleen het

aanpak brengt de geschiedenis van de wijk verder.

materiaal wordt hergebruikt. Zo kunnen sommige
soorten puin dienen als toeslagmateriaal voor

Kansen van bestaande energiestromen

beton. Daarnaast zijn er in iedere omgeving

De energieprestatie van naoorlogse flats is

afvalstoffen te vinden, veelal afkomstig van

doorgaans zeer matig. Er zijn significante

bedrijven, die in een nieuw ontwerp nuttig kunnen

verbeteringen mogelijk door energiebesparende

worden gebruikt. Deze aanpak levert aanzienlijke

maatregelen en door beter gebruik te maken van

voordelen op. We schatten dat per woning tien tot

lokaal beschikbare energiestromen. Voorbeelden

twintig ton afval kan worden hergebruikt. De

zijn het gebruik van zonnewarmte voor

vermeden inzet van nieuwe bouwstoffen is een

verwarming en warm tapwater, het gebruik van de

veelvoud hiervan.

bodem voor opslag van warmte en koude, het
gebruik van de thermische massa van minerale

Kansen van de bestaande structuren

bouwstoffen en het beperken van warmteverliezen

Het beperken van de afvalberg is slechts één reden

door optimale isolatie. Een belangrijke ingreep is

om zuinig om te gaan met bestaande casco’s en

het plaatsen van een (extra) klimaatgevel waardoor

afvalstromen. Er is ook een psychologische reden.

de instraling van zonne-energie beter wordt

Mensen willen wonen, werken en verblijven in een

gebruikt voor verwarming en ventilatie.

Twee projecten van 2012
Architecten: links de zoge
noemde hergebruiksvilla in
Enschede en rechts het
cultuurcentrum Worm te
Rotterdam.
In beide projecten zijn veel
bestaande producten in een
nieuwe toepassing gebruikt.
In Worm is ook het bestaande
casco opnieuw gebruikt.



Casus Hoogvliet
Hoogvliet is een naoorlogse, modernis
tische satellietstad van Rotterdam. 
Er is een eenzijdige woningvoorraad die
niet meer voldoet aan de eisen van
vandaag. Een grootscheepse vernieuwing,
waarbij ongeveer eenderde van de
woningen wordt gesloopt en vervangen
door nieuwbouw, moet het gebied
aantrekkelijk maken. In deze satellietstad
hebben Bouwcarrousel en 2012
Architecten een flatstempel gekozen om
herontwikkeling volgens een nieuw
concept mee te illustreren. Dit hoofdstuk
geeft een technische beschrijving van 

en twee galerijflats, vier woonlagen, totaal 120
woningen. Twee van de drie portiekflats vormen
steeds één lang blok. In de hoek van het stempel
staat een beheerderspaviljoen van één bouwlaag.
In de wijk Meeuwenplaat zijn in 1957 volgens dit
model vier identieke stempels gerealiseerd. De
complexen zijn in een redelijke bouwkundige
staat, hebben een bruikbare oriëntatie op de zon,
een geschikte verdiepingshoogte en ze zijn
stedenbouwkundig ruim van opzet. Behalve de
vier stempels zijn zes galerijflats en twee
portiekflats met hetzelfde bouwsysteem gebouwd.
Eén van de stempels hebben we gebruikt voor de
ontwerpstudie in deze publicatie.

Het huidige gebruik
De geselecteerde flats zijn nu uitsluitend in
gebruik voor wonen. Half verdiept zijn bergingen.
De eerste woonlaag ligt ongeveer 1,5 meter boven
maaiveld. Dat schept een probleem, want daardoor
is er geen direct contact tussen de woningen en de

het stempel.

buitenruimte. De flats hebben in totaal vier

Het gekozen stempel

woningen met drie en woningen met vier kamers

De verschillen tussen flatcomplexen in Hoogvliet

en de bruto oppervlakte varieert van 57 tot 78

zijn minimaal. Eén stempel van flatblokken komt

vierkante meter. Naar huidige inzichten is dat te

veelvuldig voor: een stempel met drie portiekflats

klein voor een gezinswoning.

woonlagen en in totaal 120 woningen. Er zijn

Maquette van Hoogvliet
met daarop de
gerealiseerde en nog te
realiseren sloopopgave.
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aantal woningen  

aantal

aantal

vlakte

per etage

etages
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vierkamerwoning
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m2

5

4

2
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driekamerwoning

56,9 m 2

1

4

2
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opper -

aantal woningen  

aantal

aantal

vlakte

per portiek

portieken

f lats

totaal

vierkamerwoning

77,8

m2

4

3

3

36

driekamerwoning

66,7 m 2

4

3

3

36

Totaal

120

De galerijflats

gemetselde puien zonder spouw. De galerij vormt

Het stempel heeft twee galerijflats met twee

een koudebrug. Aan de zuidoostzijde bevinden

trappenhuizen en zes woningen per galerij. De

zich loggia’s in verder relatief gesloten gevels.

flats hebben twee verschillende traveebreedtes
met binnenmaten van 2680 en 4100 mm. Elke

De portiekflats

woning beslaat twee traveeën. De binnenwanden

Het stempel heeft drie portiekflats waarvan er

hebben geen constructieve functie. Die kunnen we

twee zijn geschakeld tot één blok van zo’n honderd

eventueel verwijderen om andere plattegronden

meter lengte. Iedere portiekflat heeft drie

te maken. De smalle galerij van één meter breed

trappenhuizen die elk toegang verschaffen tot acht

loopt aan de noordwestzijde over de gehele lengte

woningen. De flats hebben drie verschillende

van het blok. De gevels bestaan hier uit steens

traveeën met binnenmaten van 2400, 2650 en 

Het Meeuwenplaatse stempel
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3700 mm. De vierkamerwoningen beslaan drie

woningscheidende wanden en eveneens in het

traveeën en de driekamerwoningen de twee

werk gestorte vloeren. De woningscheidende

breedste traveeën. Ook in de portiekflats hebben de

wanden zijn afgewisseld met dragende wanden

binnenwanden geen constructieve functie. Aan de

met deuropeningen. De vloeren dragen in alle

zuidoost- en de zuidwestzijde hebben deze flats

richtingen. Door de geringe dikte van 205

kleine balkons van één bij vier meter. De balkons zijn

millimeter en de minimale wapening is het zonder

aangestort aan de vloeren en vormen een

aanvullende constructieve maatregelen niet

koudebrug. De gevels hebben aan deze kant relatief

mogelijk om hier sparingen in te maken. De

veel glas. Aan de andere kant zijn ze meer gesloten.

trappenhuizen zorgen voor de stabiliteit van het
gebouw en kunnen dus ook niet zonder meer

De casco’s

worden aangetast.

De flats zijn op palen gefundeerd. Op de fundering
is, half verzonken, een kelderbak in het werk

De indeling

gestort. De kelderbak is voor tweederde deel

De casco’s zijn ingevuld met binnenwanden van

ingericht met goedgebruikte bergingen. De rest is

het zogenoemde bimsbeton, bestaande uit

gevuld met zand. Deze loze ruimte biedt een

granulaat van licht puin. De steens buitengevels

mooie kans om de woningen erboven te verlagen

zijn traditioneel gemetseld. Ze hebben een

tot maaiveldniveau om zo het contact tussen de

behoorlijke massa die benut kan worden voor

woning en de buitenruimte te versterken.

warmteopslag. De puien zijn rond de jaren tachtig
vervangen door kunststof puien met dubbelglas
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De bovenliggende vloeren zijn gebouwd volgens

en kunnen nog minstens tien jaar mee. Alle

het zogenoemde Cusfeller-bouwsysteem. Dit

balkons, gevels en galerijen moeten worden

bestaat uit in het werk gestorte dragende

geïsoleerd. De kopgevels zijn zeer gesloten. Ze

Opbouw van de galerijflats

Opbouw van de portiekflats

bestaan uit beton met een buitenspouwblad van

de huidige eis uit het Bouwbesluit. Het biedt

metselwerk, bij renovatie afgewerkt met Trespa

ruimte om binnen de woning geluidsisolatie aan te

shingles. We stellen voor om de kopgevels extra

brengen. De ruimte en de structuur van open en

aandacht te geven. Deze kunnen de gebouwen

dichte gevels nodigen uit om achter de gevels

bijzonder maken.

verschillende ruimtes te maken. Afgezien van

De woonlagen hebben een netto verdiepings

eventueel aanwezige leidingen kunnen de gevels

hoogte van 2740 mm. Dat is vrij hoog voor een flat

en de niet-dragende binnenwanden zonder meer

uit deze bouwperiode en zelfs 140 mm hoger dan

worden verwijderd.
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De afwerking

twee rijen bomen. Van daaruit is een structuur van

De meeste binnendeuren, verwarmingsinstallaties

bomen aangeplant die in de vorm van een banaan

en keukens zijn versleten. Ook het leidingwerk met

tussen de gebouwen ligt.

gietijzeren standleidingen is veelal verouderd en
moet worden vervangen. De centrale

De bomen die hier staan zijn al aangeplant bij 

voorzieningen en entrees zijn uit de tijd. Deuren en

de bouw van het complex. Ze zijn volgroeid en

doorgangen, ook van verkeersruimten, voldoen

geven de buitenruimte een bijzondere kwaliteit. 

niet meer aan huidige eisen. In principe zijn er ook

Bij bebouwing of ophoging van het binnenterrein

liften nodig en aanvullende voorzieningen om te

moeten we deze structuur bij voorkeur ontzien. 

voldoen aan nieuwe brandwerendheidseisen. 

Het groen tussen de flats is vrij ruim, maar anoniem

Door de gebouwen op deze punten aan te passen,

en de bewoners maken er nauwelijks gebruik van.

kunnen we ze weer up-to-date maken.

Dat komt doordat geen van de woningen een

Uitbreidingsmogelijkheden

ruimte is van iedereen, dus van niemand. Met een

Aan de hand van tekeningen uit het archief en

paar ingrepen brengen we hierin verandering.

directe toegang tot het groen heeft. De buiten

gegevens over de gebruikte bouwmaterialen en
funderingen hebben we berekend dat de
portiekflats nog zo’n 350 ton extra kunnen dragen.
De galerijflats kunnen 59 ton extra dragen. Dat biedt
ruimte om op het dak van de flats enkele woningen
bij te bouwen. Uitgaande van lichte bouw met zo
weinig mogelijk minerale bouwmaterialen kunnen
we op de portiekflats zonder verdere aanpassingen
vier tot zeven woningen van elk circa 400 kubieke
meter bouwen. Op de galerijflats kan één zeer lichte
woning komen. Door eerst de fundatie uit te breiden
en/of selectief te slopen, zijn er meer dakvilla’s
mogelijk. In het ontwerp maken we op verschillende
manieren van die mogelijkheden gebruik.

Zon en schaduw
De oriëntatie van het stempel is goed. Door de

Waardevol, maar nu
weinig gebruikt
en anoniem groen
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De groene buitenruimte

opstelling van de blokken en de twee geschakelde

Tussen de flats ligt een mooie groenstructuur. 

portiekflats is het complex naar het noordwesten vrij

De oostkant van het complex wordt begrensd door

gesloten. Het opent zich vooral naar het zuidoosten.

Links: zonnestudie 21 maart tot 21 september. Vier tijdstippen zijn samengevoegd weergegeven, te herkennen aan de vier schaduwvlakken die als
het ware over elkaar heen zijn gelegd: 10 uur, 12 uur, 14 uur en 16 uur. Rechts: rood gearceerd zijn de gevels waar warmte kan worden gewonnen;
blauw zijn de gevels die het best moeten worden geïsoleerd.

Het binnenterrein is op het zuidoosten georiënteerd
en de portiekflats vormen een natuurlijke rug.

Geluid
Het metrostation en de Aveling, de hoofdverkeers
ader van Hoogvliet, veroorzaken een lichte

Alle blokken hebben een hoek van 45° met de

geluidsdruk op de oostelijke zijdes van het

noord-zuidas. Daardoor hebben alle gevels op een

complex. De geluidsdruk is niet groot, maar in het

moment van de dag zon. In de twee galerijflats en

ontwerp moeten we hier toch rekening mee

de enkele portiekflat is de woonkamer op het

houden, onder andere voor wat betreft de indeling

zuidoosten en zijn slaapkamers op het noord

van de binnentuin tussen de flats.

westen gericht. Dit is een vrij redelijke ligging, 
die wel gepaard kan gaan met teveel warmte in de

Verkeer en ontsluiting

woonkamer. De twee geschakelde portiekflats zijn

De woningen zijn uitstekend bereikbaar. Het

met de balkons en woonkamers op het zuidwesten

complex staat op honderd meter afstand van

georiënteerd en met de portieken in de richting

metrostation Zalmplaat met een directe lijn naar

van het noordoosten. Ook dat is een vrij redelijke

het centrum van Rotterdam. Voor auto’s is het

ligging. Om teveel warmte in de woonkamer tegen

complex via een rotonde in de Aveling aan de

te gaan, is er een handmatig te bedienen zonne

noordkant verbonden met A15. Parkeren gebeurt

scherm aangebracht. Dat helpt, maar waarschijnlijk

op dit moment op de openbare weg rond het

niet genoeg. De overtollige warmte kan beter

complex. Het aantal parkeerplaatsen is toereikend.

worden benut door deze op te slaan voor later.

Wanneer er nieuwe functies worden toegevoegd
die andere doelgroepen aantrekken, wordt een
ondergrondse parkeergarage rendabel. Het
gebruik daarvan verlaagt de parkeerdruk in de
omgeving en biedt kansen om de gebruikswaarde
van de openbare ruimte verder te vergroten.

De grootste bronnen van geluidsdruk in de directe omgeving. De Aveling,
een hoofdverweersweg aan de noordoostzijde en de metrolijn met
metrostation Zalmplaat aan de zuidoostzijde van het complex.
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Reststoffen en afval in Hoogvliet
Uiteenlopende afval- en reststoffen komen
in aanmerking voor hergebruik in de
bouw. Bouwcarrousel en 2012 Architecten
hebben voor de casus Hoogvliet
potentieel geschikte stromen geïnven
tariseerd die binnen een straal van veertig

Regionaal bouw- en sloopafval
Uit bouw- en sloopprojecten in de omgeving komen
veel bruikbare stoffen en materialen beschikbaar.
Om ervoor te zorgen dat die gescheiden en intact
vrijkomen, is het belangrijk dat er duurzaam wordt
gesloopt. Er moet een link worden gelegd tussen
hergebruik en sloop. Het is het beste als één
organisatie daarvoor zorgt. Deze speelt dan zowel in
de (voor)sloop als in de afzet een uitvoerende rol.

kilometer vrijkomen. Daarbij is alleen
gekeken naar schone materialen die in
ruime hoeveelheden beschikbaar zijn.

Door sloopwoningen in de buurt en de producten
die daarin aanwezig zijn, in kaart te brengen, is het
mogelijk nauwkeurig te berekenen hoeveel
herbruikbare afvalmaterialen voorhanden zijn. We

Wat zijn geschikte bronnen?

hebben voor deze ontwerpstudie een schatting

Reststoffen en afval komen alleen voor hergebruik

gemaakt, gebaseerd op landelijke ervaringen en

in aanmerking als deze voldoende zuiver zijn en

toegerekend naar Hoogvliet.

gescheiden vrijkomen. Is dit niet of onvoldoende
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het geval, dan is producthergebruik niet mogelijk

Regionaal bedrijfsafval

en is zelfs materiaalhergebruik lastig. 

Bedrijven in de buurt bieden, rechtstreeks of via

Daarnaast zijn juridische aspecten van belang.

inzamelaars, vaak grote partijen schone reststoffen

Gevaarlijke stoffen zijn uitgesloten. Voor Hoogvliet

en afvalproducten aan. Sommige zijn geschikt als

hebben we uitsluitend gekeken naar zuivere,

bouwmateriaal. Op de website www.superuse.org

schone rest- en afvalstoffen. Het gaat dus in alle

wordt onder ‘materials’ informatie gegeven over

gevallen om milieuhygiënisch verantwoord

afvalstromen die structureel zijn. De website geeft

hergebruik op de meest hoogwaardige manier:

technische specificaties evenals informatie over de

eerst producthergebruik, dan materiaalhergebruik.

oorsprong van het afval. Het gaat hierbij vooral om

H e r b r u ikba r e a f val m at e r ial e n u i t sl o o p w e r k e n , t o e g e r e k e n d n aa r H o o g vli e t
2349

P roducten uit voorsloop

P er 
woning

geschikt

totale

voor  

output

H E R gebruik

H oogvliet

Aanrechtblad, rvs, diverse lengtes

1

50%

1175

Radiator plus knop, diverse afmetingen en diktes

7

50%

8222

6

40%

5637

3

60%

4229

1

70%

1644

1

50%

1175

40%

2819		

50%

23490 m 2

Bron: Bouwcarrousel BV

Totaal aantal te slopen woningen tot 2010

Binnendeur, papier- of hardboard, afmetingen vaak 78 x 201 cm,
inclusief slot maar vaak zonder hendels en sleutels
Binnendeur, houten panelen, afmetingen vaak 78 x 201 cm,
inclusief slot maar vaak zonder hendels en sleutels
Voordeur, multiplex of naaldhout, vaak met ruitje, 82-94 cm breed
en 200-216 cm hoog
Keukenblok, kastjes en laden van spaanplaat, vaak Bruynzeel,
60 cm diep, 90 cm hoog, 150-200 cm breed
Keukenkastje (boven) van spaanplaat, vaak Bruynzeel, 32 cm diep,
50cm breed, 58 cm hoog

3
m2

Pui/raam, enkel/dubbel glas, kozijn PVC of hout
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Wc-pot, meestal Sphinx standaard, wit keramiek, zonder stortbak

1

50%

1175

Wastafel, meestal Sphinx standaard, wit keramiek, met kraan en sifon

1,5

60%

2114

materialen die niet uit de bouw komen, maar die

allerlei nieuwe functies geschikt kunnen zijn.

door hun specifieke eigenschappen wel bruikbaar

Voorbeelden zijn bladen van tafels en bureaus,

zijn. Een gespecialiseerd bedrijf zou de materialen

harde zittingen van stoelen, nylon vloerbedekking

kunnen verzamelen, voorbewerken en volgens

en systeemwand-, vloer- en plafondonderdelen. 

specificatie van de architect als bouwproduct aan

De materialen hebben soms eigenschappen die

een aannemer leveren. In de tabel op bladzijde 16

juist in de bouw goed van pas komen. Zo is uit een

zijn materialen genoemd die in Rotterdam

testopstelling in het Rotterdamse muziekcentrum

vrijkomen en die in principe geschikt zijn.

‘WORM’ van 2012 Architecten gebleken dat
systeemplafonds uitstekende geluidwerende

Regionaal kantoorafval

eigenschappen hebben. In Rotterdam is ongeveer

Er zijn veel kantoren in de omgeving. Zij danken

3,9 miljoen vierkante meter (bvo) kantoorvloer met

met zekere regelmaat producten af, die voor

naar schatting 100.000 werkplekken. Op basis

RVS-aanrechtbladen, kunststof kozijnen met dubbelglas, puin-granulaat en grenen vloerdelen afkomstig uit slooppanden
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product

hergebruik f unctie

Autoruiten

Gevelbekleding of dakbedekking met toegevoegde waarde
(bijvoorbeeld zonwerende en ventilerende vliesgevel)

Dubbelglas

toepassing in serres, klimaatgevels of binnengevels

Witgoed

Zelfdragende gevel

RVS-containers

Zwembad en constructief element

Vloeistofcontainers

Idem, tevens bouwsteen geschikt voor buitengevels, te vullen met isolatie,
aarde enzovoorts. Ook geschikt als opbergruimte of om sanitaire functies
in te herbergen.

RVS-plaatjes

Gevelbekleding

Systeemplafond

Geluidsisolatie van wanden, vloeren

Vrachtwagenzeil

Gevelbekleding

RVS-aanrechtbladen

Zelfdragende gevel, dakbedekking

hiervan en op basis van enkele algemene

tabel staan enkele sprekende voorbeelden. 

kengetallen hebben we een schatting gemaakt 

De grootte van de afvalstromen is ruw geschat,

van de hoeveelheid restmaterialen en afval

maar zeker is, dar er binnen een straal van veertig

producten die hier ieder jaar vrijkomt. Het gaat 

kilometer rond Hoogvliet zeker genoeg vrijkomt

om gigantische hoeveelheden. In de volgende 

voor de renovatie van het flatstempel in Hoogvliet.

V o o r b e e ld e n va n a f val va n ka n t o o r i n r i c h t i n g e n – i n v e n ta r is i n R o t t e r da m
P roduct

H oeveelheid

vervanging

vri j komst per  j aar

Vloerbedekking in
25% van het bvo

Eens per 6 jaar

162.500 m 2

werk- en vergaderruimtes

75% van het bvo

Eens per 12 jaar

243.750 m 2

Tussenwanden en deuren

40 m 2 per werkplek

Eens per 8 jaar

500.000 m 2

Systeemplafondplaten

100% van het bvo

Eens per 12 jaar

325.000 m 2

Bureaustoel

1 per werkplek

Eens per 4 jaar

25.000 stuks

Vergaderstoelen

1 per werkplek

Eens per 8 jaar

12.500 stuks

collectieve ruimtes
Vloerbedekking in

Systeemplafonds met ventilatiekanalen en verlichting, tapijt, systeemwanden
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Uitgangspunten voor de
herontwikkeling
Het geselecteerde stempel in Hoogvliet
bestaat in de huidige situatie uit 120

groenvoorzieningen, energiezuinig bouwen en
gezond bouwen. In het herstructureringsontwerp
zijn deze thema’s zoveel mogelijk uitgewerkt.

woningen. We stellen voorop dat dit
aantal bij de herstructurering gelijk blijft.
Daarbinnen willen we het woningbestand
differentiëren, woningen groter maken en
ruimtes voor bedrijvigheid en andere
functies toevoegen. Uiteraard moet de
herstructurering zo goed mogelijk
voldoen aan gemeentelijk beleid en aan
wet- en regelgeving op het gebied van
bouwen en milieu. En dat alles met
gebruik van wat er al is: casco’s,
groenstructuur, energiestromen en lokaal
beschikbare reststoffen.

Bouwbesluit
Het Bouwbesluit vormt een formeel richtsnoer bij
het ontwerp. Vooral de regels voor geluid, energie
en brandveiligheid zijn maatgevend. Investeringen
in betere geluidsisolatie zijn nodig vanwege de al
bestaande geluidsdruk en vanwege de beoogde
mix van gebruiksfuncties en gebruikersgroepen.
De energieprestatie van het complex kan fors
worden verbeterd door toepassing van
ventilerende voorzetgevels, klimaatgevels,
thermische isolatie en opslag van warmte en koude
in de bodem. We verwachten dat de woningen na
herstructurering voldoen aan eisen ten aanzien
van daglicht, energie en geluid. Sommige regels
uit het Bouwbesluit kunnen zonder aanpassingen
aan het casco niet helemaal worden gevolgd. Niet
alle woningen zullen per lift bereikbaar zijn. De
dagmaat van deurkozijnen is volgens de normen te
klein en de trappen zijn twee centimeter te smal.

Gemeentelijk beleid

Tegenover de voordelen van hergebruik van de

Het woonstadbeleid van de gemeente Rotterdam

casco’s, is deze geringe overschrijding van de

bepaalt de kaders waar de stedelijke vernieuwing

regels volgens ons verdedigbaar.

in Hoogvliet binnen moet blijven. Dit beleid is
onder andere vastgelegd in de Woonvisie

Programma wonen

Rotterdam en in de Ontwikkelingsvisie voor

Meestal daalt het aantal woningen bij

Hoogvliet. Een belangrijke beleidsdoelstelling is

herstructurering met twintig tot dertig procent.

differentiatie van het woningaanbod

Hier hebben we gekozen voor handhaving van het

gecombineerd met functiemenging. Middelen

woningaantal vanwege de milieuvoordelen van

daarvoor zijn compact bouwen en ruimte

compact bouwen, het beperken van het beslag op

realiseren voor economische functies en nieuwe

de open ruimte buiten de stad en het vergroten

dienstverlening. Parkeervoorzieningen, liefst

van het draagvlak voor voorzieningen en

gebouwd, moeten daarop aansluiten. De

economische functies. Uitgangspunt is dat

gemeente voert ook een progressief milieubeleid,

minstens zestig procent van de huidige bewoners

gericht op ontkoppeling van hemelwater, behoud

na herstructurering in het complex kan blijven,

en versterking van bestaande groenstructuren,

zonder al te grote lastenverzwaringen. Een deel

verbeteren van de gebruikswaarde van

van de bewoners kan binnen het complex een stap
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in hun wooncarrière maken. Binnen het geplande

minimale grootte van circa 45 vierkante meter. De

aantal van 120 woningen willen we een grotere

bedrijfsruimten zijn bestemd voor hindervrije

differentiatie aanbrengen naar prijsklasse en

activiteiten. De ruimtes worden goed bereikbaar

eigendomssituatie en willen we alle woningen

en geluidgeïsoleerd. Een deel van de ruimtes krijgt

vergroten. Daarbij moet het woningbestand

wat zwaardere voorzieningen op het gebied van

aantrekkelijk zijn voor drie doelgroepen: gezinnen

stofafzuiging, ventilatie en elektriciteit. De

met kinderen, senioren en starters.

werkruimtes zijn verder bij voorkeur voorzien van
bredere toegangsdeuren of openslaande deuren.

Programma werken en overige functies
In de huidige situatie is er geen ruimte voor

Programma buitenruimte

bedrijvigheid of andere functies. Dat willen we

Een groot deel van het groen tussen de bebouwing

veranderen om daarmee het complex meerwaarde

wordt niet langer openbaar toegankelijk. Dan

te geven voor bewoners in de omringende wijk. We

kunnen de aanwonende bewoners meer betrokken

denken aan kinderopvang, hobbyruimtes,

raken bij dit groen. Dat sluit aan bij de toenemende

werkplaatsen, ateliers, kleine winkelruimtes, een

maatschappelijk behoefte aan samenhang en

café, een gebedsruimte, een wijkrestaurant of een

geborgenheid. Als ook de diversiteit van het

sauna/badhuis. Voor wat betreft een

gebruik van het complex groter wordt en er

kinderdagverblijf is een capaciteit van tien tot

dienstverlenende kleinschalige bedrijvigheid

veertig kinderen denkbaar. De benodigde

komt, ontstaan goede condities voor sociale

buitenruimte is beschikbaar in de binnentuin van

contacten. Het uitgangspunt is dat elke woning

het complex of in de vorm van een afgeschermd

een privé-buitenruimte heeft. In het complex kan

dakterras. Aan geluidsisolatie worden hoge eisen

dat in de vorm van een tuin op de begane grond

gesteld. Bij de locatiekeuze van het

en in de vorm van (deels beloopbare)

kinderdagverblijf op het terrein moet hier op

vegetatiedaken. Het collectieve groen wordt door

worden gelet. Voor wat betreft hobbyruimtes en

bewoners in onderling overleg beheerd, ingericht

ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid gaat het

en onderhouden.

om in totaal circa zeven bedrijfsruimtes met een
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Ontwerp voor een portiekflat
Voor herontwikkeling van het
geselecteerde stempel in Hoogvliet hebben
Bouwcarrousel en 2012 Architecten
allereerst een ontwerp gemaakt voor één
portiekflat van 24 woningen. Dit ontwerp
laat zien tot welke mogelijkheden
hergebruik van het bestaande casco en
toepassing van reststoffen en
afvalproducten kan leiden. In dit hoofdstuk
beschrijven we het ontwerp op hoofdlijnen.
Volgens dit ontwerp blijft de bestaande
structuur behouden. Wel passen we de
begane grond aan. De woningen worden
vergroot en op het dak komen zes
dakvilla’s. Een isolerende gevel zorgt voor
een sterk verbeterde energieprestatie en
een nieuwe uitstraling van het gebouw.

Maaiveld en gevelopeningen
Een beter contact tussen de woningen en de
buitenruimte is een belangrijk uitgangspunt.
Volgens het ontwerp worden de vloervelden op de
begane grond, in de traveeën waar geen
kelderboxen zijn, daarom gesloopt. We maken een
nieuwe vloer op maaiveldniveau. Hierdoor
ontstaan 4,5 meter hoge grondgebonden ruimtes
die zijn te gebruiken als woning, werkruimte of
woonwerkunit. De bestaande gevelopeningen
worden tot het maaiveld doorgetrokken. 
Dat zorgt voor veel licht in de woningen. Aan de
noordgevel zijn mogelijkheden voor een
werkruimte aan de straat. Aan de zuidgevel krijgen
de woningen directe toegangen tot het
binnenterrein.
Daar waar wel kelderboxen onder de traveeën zijn,
blijven de vloervelden intact en houden de
bergingen hun oorspronkelijke functie. Hier
brengen we een talud aan de zuidgevel aan, zodat
de woningen op de begane grond een tuin aan het
binnenterrein krijgen. Het talud maken we met
grond die aan de noordzijde wordt afgegraven voor
de fundering die nodig is om de flat uit te plinten.
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Bij de flatportieken komt een doorsteek naar het

we in de woningen door, ook tegen de

binnenterrein. Hiervoor wordt één kamer van de

woningscheidende wanden. Tegelijk brengen we

voormalige vijfkamerwoning opgeofferd. Het

vloerverwarming aan.

resultaat van deze ingreep is, dat ook de
bovenwoningen via het portiek een toegang tot de

Aan de noordzijde komen op het dak van de flats

gezamenlijke tuin krijgen.

zes ruime dakvilla’s. Omdat de bestaande
constructie nog beperkt extra draagkracht heeft,

Uitplinten en optoppen

worden deze licht geconstrueerd en bovendien

Om meer ruimte in de woningen te realiseren

zover mogelijk boven de uitgeplinte zone

stellen we voor om de flats over de hele noordzijde

gebouwd. De helft van het gewicht van de

drie meter uit te breiden met een extra fundering

dakvilla’s draagt dan op de nieuwe fundering. We

en een nieuwe dragende constructie. Hierdoor

maken de woningen in houtskeletbouw, uitgaande

krijgen alle bestaande woningen standaard dertig

van hergebruikt hout. Om thermische massa te

procent meer woonoppervlak, dus ook de

maken, is een stenen kern mogelijk van

woningen op de verdiepingen. In deze uitgeplinte

bijvoorbeeld puingranulaat of leem al dan niet

zone komen alle voorzieningen en

versterkt met cement. De dakvilla’s zijn per lift

leidingschachten, zodat de kamers intern ook

bereikbaar. Op het oorspronkelijke dak krijgen ze

groter worden.

een ruime gemeenschappelijke leefgalerij en op de
tweede laag een extra kamer met een zeer ruim

De vloeren en wanden worden uitgevoerd in een

terras op het zuidoosten.

licht, milieuvriendelijk en droog bouwsysteem,
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bijvoorbeeld houtskeletbouw. Het vloerpakket

Isolerende schil

bestaat uit twee lagen systeemplafond afkomstig

De gevels krijgen een extra isolatieschil. Voor de

uit kantoren in de omgeving. Hierdoor ontstaat

noordgevel kiezen we voor een lichtdoorlatende

een uitstekende geluidsisolatie. Dit pakket trekken

isolatie waarbij het bestaande glasoppervlak in de

nieuwe situatie gehandhaafd blijft. Dat is van

ruimte gebruiken we als ventilerende spouw waar

belang om te garanderen dat er met de vergrote

warmte wordt gewonnen en de ventilatie van de

diepte voldoende licht in de woningen komt. 

woningen wordt geregeld. Ter plaatse van de

We stellen voor om deze wand te maken van

oorspronkelijke balkons komt een hardhouten

vloeistoftanks: kunststof tanks van HPDE, een

balkon dat een meter uit de gevel steekt. Hier kan

thermoplast. Bedrijven in de omgeving danken die

de pui in zijn geheel worden geopend, zodat een

in grote aantallen af. Deze tanks worden bewerkt

zeer ruim balkon ontstaat. Als materiaal kiezen we

tot isolerende gevelelementen. Aan de binnenkant

voor gebruikt hout, bijvoorbeeld afgedankte

zorgen die voor aanvullende ruimte in de woning,

meerpalen van basralocus, een hardhout afkomstig

geschikt voor een kast of sanitair, aan de

uit Zuid-Amerika. Door de gelaagdheid van de

buitenzijde zorgen de vloeistoftanks voor een

gevel, door het consequent doorkoppelen van de

steeds wisselend gevelbeeld.

witte kunststof kozijnen en doordat de ramen op

Aan de zuidgevel bevinden zich de oorspronkelijke

wisselend en spannend aanzicht.

verschillende manieren open kunnen, ontstaat een
balkons. De betonplaat hiervan gaat weg, waarna
aan de consoles een vliesgevel wordt gehangen.
Voor deze gevel kiezen we voor hergebruik van
kunststof kozijnen, afkomstig uit sloopflats. De
oorspronkelijke gevel blijft achter dit vlies geheel
intact en behoudt dus zijn klimaat- en
woningscheidende functie. De tussenliggende

De noordgevel wordt geïsoleerd met behulp van gevelelementen bestaande uit hergebruikte kunststof vloeistoftanks.
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G e v e l als b e e lds c h e r m

De noordgevel is opgebouwd uit gevelelementen van circa 3 bij 3,6 meter bestaande uit lichtdoorlatende vloeistoftanks. Deze
tanks zijn oorspronkelijk gebruikt voor transport van vloeistoffen. De tanks zijn vervaardigd van HPDE en gevat in een pallet en
een verzinkt stalen rek. In een gespecialiseerde werkplaats worden de tanks losgemaakt en gereinigd. Per negen stuks worden
ze, liggend op hun buitengevelzijde, in een matrijs geplaatst, waarna de tussenliggende ruimte wordt volgegoten met
gesmolten HDPE-korrels. Hiermee ontstaat een waterdichte kunststof buitengevel.
Sommige tanks krijgen aan de binnenzijde een functie, bijvoorbeeld als douche, berging of toilet. Die tanks worden afgewerkt
met 15 cm translucent isolatieschuim. Door het combineren van de tanks tot meubelstukken ontstaan zo een vensterbankunit,
een garderobekastunit, plantenbak aan de buitenzijde, een badkamerunit et cetera. Twee units komen steeds aan de
voorzieningenzone van de woning. Deze zone wordt zo een bijkeuken, speelkamer, eetkamer of een garderobe. De tanks die
binnen de woning geen functie krijgen, ongeveer één op de vier, worden geheel gevuld met geshredderde isolatiematerialen,
zoals polystyreen, steen- en glaswol, textiel, cellulose of stro. Met deze opbouw ontstaat een stijf sandwichpaneel dat zowel
aan de buiten- als binnenzijde waterdicht is afgewerkt met HDPE. De tussenruimte is geschikt voor horizontaal en verticaal
leidingwerk. De gevelelementen worden per etage tussen de vloervelden geplaatst en gemonteerd. In elk paneel wordt een
aantal plekken in het raster uitgevoerd met nieuwe kozijnloze hr+ dubbelglas vensters met geïntegreerd hang en sluitwerk
(BUVA). Door de verschillende vormen en tijdstippen van gebruik ontstaat een steeds wisselende gevel die oogt als een
beeldscherm vol pop ups. Vooral wanneer het buiten donker is, levert dat een spectaculair beeld op.

De zuidgevel wordt
geïsoleerd met behulp
van hergebruikte
kunststof kozijnen
met dubbelglas.
Hiermee wordt een
vliesgevel geconstrueerd.
De ruimte tussen de
vliesgevel en de
oorspronkelijke
zuidgevel vormt een
ventilerende spouw.
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Klimaatsysteem

De klimaatgevel aan de zuidzijde zorgt bij zonnig

De systemen voor verwarmen, koelen, ventilatie en

weer voor een hoge warmteopbrengst in de

warm tapwater worden gebaseerd op de

spouw. Deze warmte wordt op verschillende

warmteaccumulatie in de klimaatgevel die aan 

manieren benut. In de spouw brengen we van

de zuidzijde één meter buiten de bestaande gevel

boven naar beneden zwart gecoate enkelwandige

van het gebouw komt. De balans van dit systeem

metalen buizen aan. Zodra de zon deze buizen

wordt gehandhaafd door warmtebuffering in water

verwarmt, ontstaat er een trek die automatisch

dat wordt opgeslagen in de vloeistoftanks waaruit

zorgt voor afzuiging van vuile lucht uit de

de noordgevel is opgetrokken en in de bodem. 

woningen. Tegelijk kunnen de bewoners

We verwachten dat dit een zeer efficiënt systeem

voorverwarmde verse lucht inlaten door ramen

oplevert, waarmee met gemak een EPC van 

open te zetten die in de luchtspouw uitkomen. 

0,8 wordt gehaald. We hebben voor dit ontwerp

Aan de zuidzijde willen we ook zonnecollectoren

geen EPC-berekening gemaakt.

aanbrengen, bijvoorbeeld gemaakt van

hergebruikte plaatradiatoren afkomstig uit

autoradiateuren. Warmteoverschot wordt via de

sloopprojecten in de omgeving. Het water dat

vloerverwarming afgevoerd. De zomerwarmte

hierin wordt verwarmd, kan worden opgeslagen in

wordt opgeslagen in de bodem. In wintermaanden

geïsoleerde vloeistoftanks in de noordgevel. Met

komt de opgeslagen warmte uit de bodem terug.

behulp van een warmtewisselaar wordt hiermee

Een warmtepomp brengt deze op de vereiste

ventilatielucht voorverwarmd. We stellen voor om

temperatuur, geschikt voor vloerverwarming en

de warmtewisselaars te maken van hergebruikte

warm tapwater.
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Ontwerp voor het gehele stempel
De uitdaging voor herstructurering van
het complete stempel is om enerzijds het
aantal woningen te handhaven en
anderzijds een grotere differentiatie te
realiseren. De idee daarbij is, dat een
combinatie van wonen, werken en
recreatie een goede basis is voor
levendigheid, ontmoeting en sociaaleconomische kansen. Bouwcarrousel en
2012 Architecten hebben een ontwerp
gemaakt dat van het complex een
herkenbaar geheel maakt, waarbij de
buitenruimte als gemeenschappelijke
tuin wordt ingericht. Het blijkt dat
hergebruik van de casco’s van een
compleet stempel een duidelijke
meerwaarde oplevert, omdat ook de
buitenruimte dan in de ontwerpopgave

portiekflat ontstaan daardoor ook in de andere
flats ruimtes van 4,5 meter hoog die door de
bewoners vrij kunnen worden ingedeeld. Aan de
straatzijde wordt de begane grond vijf meter
uitgebreid om bedrijfsruimtes te maken met een
etalage direct aan de straat. Op plaatsen waar
kelderboxen zijn, verhogen we het maaiveld met
een talud zodat de woningen van de onderste laag
een privé-achtertuin krijgen. Eveneens
vergelijkbaar met de hiervoor beschreven
portiekflat plinten we ook de andere gebouwen
over de gehele breedte en hoogte met drie meter
uit. Alle woningen in het complex worden
daardoor standaard dertig procent groter. De
oorspronkelijke binnenwanden kunnen blijven
staan als de indeling niet hoeft te worden
veranderd. Maar het is ook mogelijk een andere
plattegrond te creëren. Op de daken van alle flats,
gedeeltelijk boven de uitgeplinte zone, bouwen
we dakvilla’s. Verder maken we net als bij de
portiekflat ook rond de andere flats een isolerende
schil. In het gehele complex worden drie liften
geplaatst. Hierdoor zijn de noordelijke
kopwoningen van de portiekflats, alle
galerijwoningen en alle dakvilla’s met een lift te
bereiken. De entreehallen van de portieken
worden doorgetrokken naar het binnenterrein.

wordt betrokken en juist daar kansen
voor functiedifferentiatie liggen.

Terraswoningen
In aanvulling op het ontwerp voor de portiekflat,
stellen we in het ontwerp voor het gehele stempel

De gebouwen

voor om alle zuidelijke koppen van de flats

Alle gebouwen van het stempel worden in grote

trapsgewijs te slopen. Hierdoor ontstaan

lijnen op dezelfde manier geherstructureerd zoals

bijzondere terraswoningen. Enkele woningen

we in het vorige hoofdstuk hebben beschreven aan

worden horizontaal samengevoegd, waardoor hier

de hand van de portiekflat. Zo worden in alle

de grootste woningen van het gehele complex

gebouwen de vloervelden van de onderste

komen. Verder stellen we voor om over de

woonlaag verwijderd op de plaatsen waar geen

terrassen een atrium te bouwen. Dat vergroot de

kelderboxen zijn. We maken een nieuwe vloer op

gebruikswaarde ervan en geeft de gebouwen een

maaiveldniveau. Net als in de beschreven

bijzondere architectonische uitstraling. Het atrium
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kan worden opgetrokken uit autoruiten. Identieke
ruiten komen in grote partijen beschikbaar bij

3

cypress glue-lam beams

autofabrikanten en groothandels. Het gaat hierbij

TS1x1x1/8

om nieuwe ruiten die in voorraad zijn gehouden,
voor verouderde automodellen. De ruiten vormen
dakpansgewijs als een schubbenhuid de schuine

TS2x2x1/8
TS1x1x1/8
automotive side glass
-bolted to tube steel with
stainless steel bolts

13'- 9"

maar worden afgedankt omdat ze bestemd zijn

cypress glue-lam beams

PLAN 1:20
north elevation cut

glazen gevel.
1/2" thick steel plate
-dado joint and bolt to wood structure

9"

18" thick rammed earth walls
capped with 3" concrete

WALL SECTION
1:20
2 north elevation cut

Het bouwblok
Waar de bouwblokken in de bestaande situatie
weinig relatie met elkaar en met de omgeving
hebben, willen we het complex in de nieuwe
situatie als één herkenbare entiteit vormgeven, dat
als geheel een duidelijke relatie met de omgeving
aangaat. Aan de open randen van het complex
(zuidoost en zuidwest) worden twee-ondereenkapwoningen gebouwd met een voordeur
direct aan de straat. Deze woningen krijgen een
ruime begane grond en twee kleinere etages. Deze
toevoeging levert een belangrijke bijdrage aan de
De zuidelijke koppen van de vier bestaande blokken worden

diversificatie van het woningbestand en aan de

trapsgewijs gesloopt zodat hier bijzondere terraswoningen ontstaan.

bekostiging van de gehele herstructurering. Met

Het is mogelijk deze met glas te overkappen zodat hier een bijzondere
binnentuin ontstaat.

deze woningen wordt de open buitenruimte van
het complex volledig omgeven door gebouwen en
daardoor meer besloten.

Een referentiebeeld:
het Masons Bend
Community Center,
Bass Lane, Sawyerville,
Alabama, USA.
Dit is een openbare,
multifunctionele, openair kapel. Het gebouw
valt op door het gebruik
van autoruiten voor
de glazen overkapping.
Als raamwerk zijn
tweedehands ijzeren
buizen gebruikt.
Ontwerp Rural Studios.
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Het stempel van oorspronkelijk losstaande flats wordt vormgegeven als één bouwblok met aan de noordelijke gevels een gesloten, stedelijk karakter en
aan de zuidelijke gevels een meer open karakter dankzij de glasoverkapte terraswoningen en de grondgebonden woningen.

Mede dankzij de nieuwe twee-onder-een-

grond zorgen voor meer binding tussen de

kapwoningen krijgt het complex in zuidelijke

buitenruimte en de omliggende woningen. De

richting een herkenbaar informeel en groen

volgroeide bomen die zo markant zijn voor het

karakter. Aan deze kant bevinden zich ook de

complex, blijven bewaard. Verder wordt het

markante glasoverkapte terraswoningen op de

binnenterrein in verschillende zones ingedeeld:

koppen van de flats. Aan de noordzijde krijgt het

openbaar, gemeenschappelijk en privé.

blok veel meer een gesloten en stedelijk karakter.

Langs het huidige beheerderspaviljoen en langs de

Dit beeld versterken we door deze gevels vorm te

nieuwe herenhuizen ontsluit zich een marktplein.

geven met de expressieve doorgaande wanden die

We stellen voor om dit plein publiek toegankelijk

opgebouwd zijn met vloeistoftanks.

te maken. De hoge casco’s aan dit plein in de

We stellen voor om het bestaande

onderbouw van de flats zijn bestemd als

beheerderspaviljoen in de noordelijke hoek van

werkruimte. Hier komen functies die een relatie

het complex te herontwikkelen tot een ruimte waar

met de rest van de wijk nodig hebben. Er zijn

de communicatie met de buurt vorm krijgt. Hier

mogelijkheden voor een café, enkele winkels,

hebben we geen apart ontwerp voor gemaakt,

kleine werkplaatsen of een restaurant. De twee-

maar er zijn allerlei wijkgerelateerde commerciële

onder-een-kapwoningen aan dit plein kunnen een

of culturele functies denkbaar. Op de gehele

werkruimte krijgen.

begane grond wordt de relatie met de straat

Onder het plein is een parkeergarage mogelijk. De

versterkt met behulp van bedrijfsruimtes en

omvang en diepte hiervan moeten we nader

etalages aan de straat.

uitwerken. De bouw van de parkeergarage wordt
gecombineerd met de aanleg van een

Het binnenterrein

bodemwarmtewisselaar. Materiaal voor de

De bestaande buitenruimte richten we meer

fundering en de drainagelaag onder de garage kan

besloten in. De nieuw te bouwen grondgebonden

worden verkregen uit schoon slooppuin. De grond

twee-onder-eenkapwoningen sluiten het gebied

die bij het ontgraven van de garage vrijkomt, kan

visueel af en de verbeterde toegangen vanuit de

worden gebruikt voor de diverse ophogingen van

portiekflats en vanuit de woningen op de begane

het maaiveld.
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Het openbaar toegankelijke marktplein wordt

de ontwikkeling van groene daken en dak

afgerond met een gebouw voor een

terrassen. Op het dak van de gemeenschappelijke

gemeenschappelijke functie. Dit gebouw is

ruimte willen we een zonneweide maken. 

middenin het complex ingetekend, tussen de twee

Deze is alleen toegankelijk voor de bewoners.

galerijflats. Hier zijn mogelijkheden voor functies

Verder wordt de helft van alle bestaande daken

als sport, sauna/badhuis of ontmoeting. De ruimte

ontwikkeld als gemeenschappelijk groen dak.

werkt als toegangspoort voor de verder afgesloten

Een belangrijk uitgangspunt is dat bewoners

collectieve binnentuin. Ook aan de zuidkant van

moeten kunnen kiezen in hoeverre ze meegaan in

het complex ontstaat een collectieve achtertuin.

collectiviteit en in hoeverre zij hechten aan privé-

Hier is plaats voor functies die een enigszins

buitenruimte. In het ontwerp hebben we daarom

besloten karakter hebben, maar wel een functie

verschillende gradaties aangebracht. 

voor de wijk hebben. We denken aan een

De opgehoogde terrassen aan de flats vormen 

kinderboerderij, een speeltuin, een

een privé-tuin, evenals de terrassen bij de twee-

kinderdagverblijf en een terras voor bewoners van

onder-een-kapwoningen en de dakvilla’s. 

het complex.

De binnentuin aan de zuidzijde van het complex,

Een flink deel van de bestaande open ruimte wordt

de ruimte achter de gemeenschappelijke ruimte 

bebouwd door de uitbreiding van de flats, de

en de zonneweide op het dak van de

herenhuizen en de gemeenschappelijke ruimte.

gemeenschappelijke ruimte zijn collectief voor 

Dat verlies aan buitenruimte compenseren we door

de bewoners. Het marktplein is openbaar.

De resultaten
De naoorlogse stempelwijken stellen ons
voor problemen. De woningen voldoen
niet meer aan de eisen die bewoners
tegenwoordig stellen. De afvalberg stelt
ons ook voor problemen. Het ontwerp
voor het flatstempel in Hoogvliet kan een
bijdrage aan de oplossing van beide
vraagstukken leveren. In dit hoofdstuk
lopen we de resultaten na.

Behalve woningen is er in het stempel een
programma werken en voorzieningen opgenomen.
Er is ruimte gecreëerd voor winkels en kleinschalige
bedrijfsruimten, voor woonwerkwoningen, voor
een gemeenschappelijke functie en voor
wijkgerelateerde commerciële of culturele functies.
Het ontwerp laat zien, dat het gehele programma
zonder problemen op hetzelfde kavel kan worden
gerealiseerd.
In het ontwerp voor de portiekflat is een
programma gerealiseerd van in totaal 27 woningen
van gemiddeld 97 vierkante meter en drie
bedrijfsruimten van gemiddeld 81 vierkante meter.
In de bestaande situatie omvat deze flat slechts 24

Gerealiseerd programma

woningen met een gemiddelde oppervlakte van 72

Door enkele slimme ingrepen is het woningbestand

vierkante meter.

aanzienlijk gedifferentieerd. De bestaande won
ingen op de tweede tot en met vierde woonlaag

In het ontwerp voor het gehele stempel is het

zijn qua typologie en indeling vergelijkbaar met de

aantal woningen gelijk gebleven: 120. 

bestaande situatie, maar zijn wel dertig procent

De woningen die zijn toegevoegd door

groter. Veel woningen op de begane grond zijn

nieuwbouw en door optoppen, compenseren het

verdiept, waardoor een functiecombinatie mogelijk

verlies van woningen als gevolg van de selectieve

is. Het woningbestand is verder gedifferentieerd

sloop voor de terraswoningen en het omzetten van

door een aantal nieuwe woningtypologieën toe te

woningen in bedrijfsruimten. De oppervlakte van

voegen: dakvilla’s, grondgebonden twee-onder-

de woningen is aanzienlijk toegenomen van

eenkapwoningen en bijzondere terraswoningen.

gemiddeld 71 vierkante meter in de bestaande

De differentiatie in typologie biedt goede

situatie naar gemiddeld 97 vierkante meter in de

mogelijkheden om ook de differentiatie naar

nieuwe situatie, met daarbinnen een behoorlijke

eigendomsverhouding te vergroten.

spreiding. Naast het woningprogramma is er een

p r o g r a m m a v o o r é é n p o r t i e k f lat
ruimte

t y pe

seniorenwoningen

koop, 3 kamers (lift)

6

91 m 2

gezinswoningen

sociale huur, 4 kamers (trap)

6

100 m 2

gezinswoningen

koop, 4 kamers (lift)

3

98 m 2

gezinswoningen

koop, 5 kamers (lift)

3

130 m 2

starterswoningen

koop (bg)

3

85 m 2
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97 m 2

3

81 m 2

totaal woningen
bedrijfsruimte

huur/koop (bg)

aantal

oppervlakte  ( gbo / vvo )
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programma voor het gehele stempel
ruimte

t y pe

seniorenwoningen

luxe, koop, 3 en 4 kamers

20

90 tot 100 m 2

seniorenwoningen

huur, 3 kamers

20

80 m 2

gezinswoningen

huur en koop, 4 kamers

20

105 m 2

gezinswoningen

huur en koop, 5 kamers

10

120 m 2

gezinswoningen

huur en koop, 5 tot 6 kamers

10

140 m 2

starterswoningen

huur, 3 kamers

20

80 tot 90 m 2

starterswoningen

koop, 3 kamers

20

80 tot 90 m 2

120

circa 97 m 2

18

gemiddeld 80 m 2

2

500 en 120 m 2

totaal woningen
bedrijfsruimte

huur en koop

voorzieningen

nieuwbouw en

aantal

oppervlakte  ( gbo / vvo )

herontwikkeling

aanzienlijke hoeveelheid ruimte voor kleinschalige

kleinschalige bedrijvigheid en werk aan huis. Dat

werkruimtes en voorzieningen. Deze manier van

biedt voor bewoners mogelijkheden om ook op de

compact bouwen vergroot het draagvlak voor

economische ladder te klimmen.

voorzieningen en openbaar vervoer en beperkt
uitwaaiering van verstedelijking naar gebieden die

Verbeterde ruimtelijke kwaliteit

nu nog onbebouwd zijn.

Met het ontwerp maken we van het stempel een
herkenbare identiteit. Doordat de bestaande

Sociaal-economische versterking

casco’s grotendeels gehandhaafd blijven, blijft ook

Fysieke ingrepen in de woonomgeving zullen nooit

de stedenbouwkundige structuur in stand. Binnen

vanzelf leiden tot sociaal-economische versterking.

dat constante raamwerk, wordt het bestaande

Ze vormen daarvoor echter wel een belangrijke

stempel getransformeerd tot een herkenbaar

basisvoorwaarde. In vergelijking tot de gangbare

bouwblok. Aan de noordkant krijgt dit blok een

aanpak kunnen bij de hier voorgestelde aanpak

markante en kleurige stedelijke gevel. Aan de

veel meer huidige bewoners in het complex

zuidkant is het complex meer open en toegankelijk

terugkeren. Hierdoor blijven de sociale structuur

vormgegeven met grondgebonden woningen en

en sociale vangnetten voor zover aanwezig,

markante glasoverkapte ruimten over de koppen

behouden. Door de woningdifferentiatie zijn de

van de bouwblokken. De buitenruimte tussen de

woningen voor meer doelgroepen geschikt.

bouwblokken wordt ingrijpend aangepakt. De flats

Daardoor kunnen de huidige bewoners ook een

worden uitgeplint, er komen bouwvolumes bij, er

wooncarrière binnen het complex maken. Een

is een ondergrondse parkeergarage voorzien en de

belangrijk deel van het ontwerp is de verbeterde

woningen op de begane grond krijgen een directe

ontsluiting en indeling van het binnenterrein. We

toegang. Alle volgroeide bomen worden ontzien.

verwachten dat de bewoners meer gebruik zullen

Deze geven nu een duidelijk beeld aan het

maken van de collectieve buitenruimte. Een aantal

bestaande stempel. In de nieuwe situatie zijn die

buurtgerichte voorzieningen nodigen daar ook toe

opnieuw beeldbepalend.

uit, bijvoorbeeld de kinderdagopvang. De
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bewoners krijgen door deze ingrepen meer

Milieubesparing door beperking sloop

mogelijkheden om zich betrokken te voelen bij

In het ontwerp van de portiekflat wordt minder

hun woonomgeving en bij de medebewoners van

dan vijf procent van het casco gesloopt. Daarbij

hun complex. Dat vergroot de sociale cohesie.

gaat het voornamelijk om de vloervelden van een

Binnen het complex zijn mogelijkheden voor

deel van de woningen op de begane grond. In het

ontwerp voor het gehele complex wordt selectief

terrein op te hogen. Als funderingsmateriaal voor

gesloopt om terraswoningen te realiseren. Maar

de parkeergarage kan in principe categorie 1 of

ook hier gaat het om minder dan tien procent. Ten

categorie 2 bouwstof worden gebruikt. Dit laatste

opzichte van volledige sloop, levert dit dus nog

verdient nog nadere uitwerking. De dakvilla’s

altijd een besparing op van minstens negentig

construeren we op basis van lichtgewicht

procent op de afvoer van sloopafval. Zo bespaart

houtskeletbouw met gebruik van sloophout en

hergebruik van casco’s met in totaal 120 woningen

met puingranulaat als thermische massa.

het vrijkomen (en het transport) van circa 12.000
van een nog beduidend grotere hoeveelheid

Milieubesparing door verbeterde
energieprestatie

bouwgrondstoffen. Niet alleen de casco’s, ook

Voor de gepresenteerde ontwerpen hebben we

delen van de inbouw worden opnieuw gebruikt.

geen EPC-berekening gemaakt. We verwachting

ton sloopafval evenals de winning en productie

We verwachten dat in tachtig procent van de

echter dat een EPC van 0,8 ruimschoots wordt

woningen de plattegrond ongewijzigd kan blijven.

gehaald. Dat is te danken aan de uitstekende

Niet dragende binnenmuren kunnen we hier dus

thermische eigenschappen van de gedeeltelijk

grotendeels laten staan. Ook bestaande

gevulde kunststof vloeistoftanks, het gebruik van

gevelelementen en kozijnen blijven gehandhaafd.

een klimaatgevel aan de zuidzijde met buffering
van overschotwarmte en slimme ventilatie. Daarbij

Milieubesparing door hergebruik
reststoffen en afval

extra huid: de bestaande gevel met zijn

Door gebruik te maken van restproducten en afval

energieprestatie blijft immers grotendeels

vanuit de omgeving in de nieuwbouw, besparen

gehandhaafd.

vormt de isolerende schil rond de gebouwen een

we naar schatting nog eens zo’n 2.000 ton aan
afval evenals duizenden tonnen aan vermeden
inzet van nieuwe bouwgrondstoffen. In de
sloopopgave voor Hoogvliet komt in totaal 14.000
vierkante meter bruikbaar dubbelglas in kunststof
kozijnen vrij. Zo’n veertig procent hiervan kan
worden ingezet om de klimaatgevel te bouwen aan
de zuidzijdes van de gebouwen. De noordgevels
worden opgetrokken uit hergebruikte kunststof
vloeistoftanks. Het atrium over de terraswoningen
op de koppen van de bouwblokken maken we van
overtollige autoruiten. Voor opvang van
zonnewarmte gebruiken we plaatradiatoren.
Vloeren worden opgebouwd met behulp van
hergebruikte systeemplafondplaten als akoestisch
isolatiemateriaal. Verder maken we voor balkons en
vloeren in de uitgeplinte zone gebruik van
hergebruikt hout. Balkonhekjes kunnen worden
opgevuld met gelaagd glas afkomstig van
autoruiten.
Vanzelfsprekend is er op het complex een gesloten
grondbalans: grond die vrijkomt bij het ontgraven
van de parkeergarage of de funderingen voor de
uitkragende plint, gebruiken we om delen van het
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Overwegingen en leerpunten
Ontwerpen en herontwikkelen op basis
van wat je al hebt, is een innovatieve
manier van werken. Dat vraagt om een
andere aanpak ten aanzien van ontwerp,

materialen en producten worden gekeurd voor
vergunningverlening. Om afstemming en kwaliteit
te waarborgen, bevelen we aan om hiervoor één
gespecialiseerde partij in te schakelen die
verantwoordelijk is voor demontage, selectie,
revisie, voorbewerking en montage.

vergunningen, calculatie, bouw en
marketing. In dit hoofdstuk bespreken we

Regelgeving voor hergebruik van
casco’s

daarvan enkele hoofdpunten.

Het Bouwbesluit en de Bouwverordening stellen
regels waar nieuwbouw aan moet voldoen.

Een nieuwe bouwwijze

Wanneer bij herstructurering de casco’s worden

In Nederland zijn eerder projecten gerealiseerd

gehandhaafd, is het vaak niet mogelijk om aan alle

waarin bestaande casco’s opnieuw zijn ingevuld. Er

nieuwbouweisen te voldoen. Dat geldt

zijn ook voorbeelden van dakvilla’s op bestaande

bijvoorbeeld voor de vereiste verdiepingshoogte,

flats. Projecten die op onderdelen overlap hebben

de daglichttoetreding en de afmetingen van

met de voorgestelde aanpak in Hoogvliet, zijn

verkeersruimten en trappen. De wijzigingen die

onder andere te vinden op www.recyclicity.net.

hierin kunnen worden aangebracht, zijn beperkt.

Hergebruik van vier naast elkaar gelegen casco’s is

Wanneer het ongewijzigde oppervlak groter is dan

echter uniek, evenals het toepassen van reststoffen

het te wijzigen oppervlak, is het niet gebruikelijk

en afvalmaterialen. De voorgestelde manier van

de nieuwbouweisen op te leggen aan het gehele

werken vraagt om enkele extra processtappen die

gebouw. Welke eisen precies worden gehandhaafd,

nodig zijn voordat met de bouw kan worden

moet per geval worden bekeken en vereist overleg

begonnen. Allereerst is een vooronderzoek van

tussen bevoegd gezag en aanvrager.

gebouw en omgeving nodig dat antwoord geeft
bouwdelen in het nieuwe ontwerp kunnen worden

Regelgeving rond hergebruik van
reststoffen en afval

meegenomen. In de tweede plaats moet het

Niet alle reststoffen en afvalmaterialen kunnen

aanbod van reststoffen en afval in beeld worden

zomaar als bouwmateriaal worden ingezet. Dat is

gebracht. Dat vereist nieuwe expertise. Meer dan

in de eerste plaatst beperkt in de Wet

op de vraag hoe zoveel mogelijk bestaande
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met nieuwe materialen, moet men vindingrijk en

Milieubeheer, hoofdstuk Afvalstoffen. Het kan snel

flexibel zijn. Er is materialenkennis nodig en er is

duidelijk zijn of hergebruik toelaatbaar is, wanneer

kennis nodig over bewerkingstechnieken.

het gaat om schone afvalmaterialen en -producten

Vervolgens moeten voorafgaand aan de

en het bovendien gaat om afvalstromen, die

renovatiefase de benodigde reststoffen en

voorkomen op de zogenoemde groene lijst van de

afvalmaterialen worden verworven. Van belang

EVOA (Europese Verordening voor het

hierbij is de kwaliteit van de vrijkomende

Overbrengen van Afvalstoffen). Verder heeft het

materialen. Ook de logistiek is van belang: de

Ministerie van VROM een lijst gepubliceerd, die

beschikbaarheid moet gelijke tred houden met de

aangeeft hoe in eerdere gevallen is besloten over

planning van de herontwikkeling. Soms moeten

de toelaatbaarheid van hergebruik (zie Invulling

van het begrip ‘afvalstoffen’; stand van zaken

delen van hun bestaande woning, inclusief de

december 2003, VROM-werkgroep afval–niet afval,

stedenbouwkundige structuren, de zichtlijnen in

nr tcm 24-176387). Gelet op deze lijst, zal een aantal

de buurt en het volwassen groen in stand blijven

toepassingen zoals we die voorstellen in het

en een nieuwe invulling krijgen. Ook het feit dat

ontwerp voor Hoogvliet, probleemloos kunnen

woningen groter worden, een betere ontsluiting

plaatsvinden.

krijgen tot de groene buitenruimte en er in het

In de tweede plaats kan het Bouwstoffenbesluit aan

complex meer diversiteit komt, zullen de meeste

de orde zijn met regels voor hergebruik van

bewoners verwelkomen. Een betere

steenachtige afvalmaterialen en grond.

energieprestatie, leidend tot een lagere

Bijvoorbeeld bij hergebruik van sloopafval ten

energierekening en een prettiger binnenmilieu zijn

behoeve van funderingen en de aanleg van een

heel directe voordelen. Scepsis kan ontstaan waar

bodemwarmtewisselaar. Volgens het

het gaat om hergebruik van reststoffen en

Bouwstoffenbesluit kan met een melding worden

afvalproducten. Dit heeft niet altijd een positief

volstaan, als dit gebeurt met een zogenoemde

imago. Er is sprake van een nichemarkt; bewoners

categorie-1-bouwstof. Wanneer sprake is van een

kunnen terughoudend zijn wanneer zij de indruk

categorie-2-bouwstof of een buitencategorie

krijgen deel te nemen aan een experiment. Goede

afvalstof zoals AVI-bodemas, is een zwaardere

communicatie en betrokkenheid van bewoners bij

procedure nodig. Het Bouwstoffenbesluit wordt

het ontwerp zijn van het grootste belang. Het

overigens vervangen door het Besluit

gebruik van bestaande materialen hoeft niets

Bodemkwaliteit. Hoe een en ander daarin wordt

onder te doen voor nieuwe materialen.

geregeld, was bij het schrijven van deze publicatie

Integendeel. Bestaande materialen kunnen juist

nog niet bekend.

aanleiding geven om tot een uniek en aantrekkelijk

In de derde plaats zijn het Bouwbesluit en de

ontwerp te komen, waardoor het complex een

Bouwverordening van toepassing. Deze leggen

herkenbare identiteit krijgt dat uitstijgt boven het

kwaliteitseisen op aan gebruikte bouwmaterialen.

gemiddelde. Bovendien draagt hergebruik

Bij hergebruik, kan de gemeente als bevoegd gezag

aantoonbaar bij aan een beter milieu. Dat

om extra onderzoek vragen naar eigenschappen

maatschappelijke voordeel legt bij steeds meer

van de gebruikte materialen. Ook bij het gebruik

bewoners gewicht in de schaal. Het is belangrijk

van tweedehands bouwmaterialen, zoals sloophout

om daar in de communicatie aandacht aan te

en kunststof gevelelementen kan dit aan de orde

besteden.

zijn. De oorspronkelijke materiaalspecificaties,
voorzover te achterhalen, zijn vaak niet meer

Financiële aspecten

accuraat. Het bevoegde gezag kan partijkeuringen

Ten opzichte van sloop en vervangende

eisen in combinatie met nader onderzoek naar

nieuwbouw leiden het handhaven van een

enkele essentiële eigenschappen. Wanneer voor de

bestaand casco en het toepassen van afval en

cruciale eigenschappen overdimensionering

restmateriaal tot verschillende kostenvoordelen.

plaatsvindt, kunnen deze onderzoeken misschien

Allereerst worden de kosten voor sloop en voor

achterwege blijven. Overigens is er voor afwijkingen

afvoer van sloopafval, normaal gemiddeld € 1.500

ten opzichte van het Bouwbesluit een landelijk

per woning, sterk teruggedrongen. De

overleg actief dat de conformiteit beoordeelt van

ruwbouwfase wordt aanzienlijk goedkoper. Als een

nieuwe materialen of nieuwe toepassingen.

casco normaal twintig procent van de bouwsom

Gemeenten delen in dat overleg kennis en ervaring.

uitmaakt, scheelt hergebruik van een casco bij een
woning van € 80.000 dus € 16.000. Hergebruik van

Marktaspecten

het casco scheelt ook bouwtijd, waardoor

Hergebruik van bestaande casco’s is op zichzelf

rentekosten en kosten voor huurderving lager

niet nieuw. Bewoners waarderen het dat grote

zullen zijn. Verder kan dubbele
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overdrachtsbelasting worden vermeden omdat het

Tegenover de subsidies en de kostenvoordelen zijn

bezit niet hoeft te worden overgedragen van de

enkele meerkosten te verwachten. Bijvoorbeeld

corporatie aan de gemeente en weer terug. Ook

kosten voor advies en onderzoek, voor bewerking

dat leidt tot een financieel voordeel van enkele

en tussentijdse opslag van reststoffen en voor

duidenden euro’s.

selectieve (en behoedzame) sloop. Soms moeten

Hergebruik van casco’s en restmaterialen is

sparingen en openingen worden gemaakt in het

uiteindelijk terug te leiden tot een vermindering

bestaande casco en ook dat leidt tot meerkosten.

van de uitstoot van CO2 . In het project in Hoogvliet

Daarnaast zijn extra reserveringen nodig.

wordt de vermeden uitstoot geschat op zeventig

Sommige kosten kunnen niet zo nauwkeurig

ton per woning. Dit is gebaseerd op een ruwe

worden begroot als in de gebruikelijke bouw. 

berekening door AGM Afval &

De meeste sloopbedrijven, bouwaannemers en

Grondstoffenmanagement in opdracht van

adviseurs zijn onbekend met de kosten van

Bouwcarrousel. Bij een handelsprijs van € 20 per

demontage, bewerking, hergebruik en beheer. 

ton CO2 voor emissierechten zou dit neerkomen op

Het verdient aanbeveling een reservefonds in 

€ 1400 per woning. Naast deze potentiële

te stellen om niet te voorziene kosten in de

inkomsten, kunnen verschillende subsidies van

exploitatiefase te kunnen dekken.

toepassing zijn. Bijvoorbeeld subsidies voor

Per saldo zal behoud van casco’s en hergebruik 

duurzaam bouwen, hergebruik van afval,

van restmateriaal en afvalproducten tot een

leefbaarheid, innovatie, duurzaam inkopen,

financieel voordeel leiden. Dat financiële 

reductie van CO2 en bevordering van de sociale

voordeel kan worden ingezet om de woningen 

economie.

en de woonomgeving extra kwaliteit te geven.

Het vervolg
De ontwerpen die in deze publicatie zijn
gepresenteerd, zijn gemaakt voor een
specifiek stempel van laagbouwflats in
Hoogvliet. Bouwcarrousel en 2012
Architecten laten met dit werk zien dat
de ontwerpfilosofie - bouwen op basis
van wat je hebt - veel mogelijk maakt en
tot aansprekende ontwerpen kan leiden.
Laat u zich inspireren!

De rest van Nederland
De getoonde aanpak verdient een nadere
uitwerking. Niet alleen in Hoogvliet, maar ook bij
stempels of flatcomplexen elders in Nederland.
Daarbij is iedere oplossing maatwerk, en dat leidt
tot andere ontwerpen. Het is misschien
gemakkelijker om een gebouw dat niet meer
helemaal aan de eisen van vandaag voldoet,
gewoon te slopen en te vervangen door
nieuwbouw. Dat zijn we nu eenmaal zo gewend.
Het vergt extra denkwerk, creativiteit en durf om
uit te gaan van wat er al is. Maar het leidt wel tot
nieuwe kansen. Kansen om robuuste
stedenbouwkundige structuren te bewaren,

Hoogvliet

kansen om aanzienlijke hoeveelheden

Om deze ontwerpstudie concreet te maken is

grondstoffen en energie te besparen en kansen om

gekozen voor een stempel van naoorlogse flats in

iets bijzonders aan de stad toe te voegen.

Hoogvliet. Het betreffende stempel staat zeker

Naoorlogse flats hebben geschiedenis en veel

niet eerder dan in 2012 op de nominatie om te

mensen wonen er al jaren. Door verder te bouwen

worden vernieuwd. Het is daardoor nog mogelijk

op deze bestaande structuren gaat de

om de resultaten nader uit te werken. Een aantal

geschiedenis verder. En dat is een kans voor de

aannames en schattingen kunnen we dan meer in

levende stad.

detail doorrekenen, zoals de mechanische
eigenschappen van de funderingen en de casco’s,
de financiële kosten en besparingen, de EPC, de
duurzaamheid en de mogelijke CO2emissiereductie. Ook kunnen we dan de
beschikbare stromen afval en reststoffen
reserveren. Indien nodig kunnen we
demonstratieopstellingen maken om de
bruikbaarheid van bepaalde materialen te testen.
Misschien zijn er partners die in de verschillende
processtappen een bijdrage kunnen leveren.
Wanneer het project tot uitvoering komt, is het ook
opportuun om met het bevoegde gezag overleg te
voeren over de toepassing van bepaalde
materialen vanuit de optiek van de wet
Milieubeheer, het Bouwbesluit en eventuele
andere kaders.
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SenterNovem
www.duurzaambouwen.senternovem.nl

De publicatie is gebaseerd op een ontwerpende 

duboinfodesk@senternovem.nl 

en verkennende studie gericht op maximaal
hergebruik van casco’s, sloopproducten en

Bouwcarrousel BV

stedelijke afvalstromen. De studie is in 2007

Julianastraat 24

uitgevoerd door Bouwcarrousel BV en 2012

2751 GD Moerkapelle
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Kompas energiebewust wonen en werken

SenterNovem, voor innovatie en duurzaamheid
Een sterk innovatief bedrijfsleven in een leefbare, duurzame

Kompas energiebewust wonen en werken

samenleving. SenterNovem stimuleert duurzame economische groei
door een brug te slaan tussen markt en overheid, nationaal en
internationaal. Bedrijven, (kennis)instellingen en overheden kunnen bij

SenterNovem voert in opdracht van VROM Kompas,
energiebewust wonen en werken uit. Dit programma
heeft als doel bij te dragen aan de doelstellingen in
Schoon en Zuinig voor vermindering van de CO2-uitstoot

SenterNovem terecht voor advies, kennis en financiële ondersteuning.
Wij verbinden partijen die met passie en gedrevenheid willen werken
aan een duurzame en innovatieve samenleving.
SenterNovem is een agentschap van Economische Zaken en realiseert
beleid in opdracht van de Rijksoverheid op een professionele, effectieve
en inspirerende wijze.

in de gebouwde omgeving. Het accent ligt hierbij op

Meer informatie: www.senternovem.nl, info@senternovem.nl

de grootschalige inzet van beproefde instrumenten.

of telefoon (030) 239 35 33.

Kompas richt zich op professionele partijen in de bouw
en gaat vooral uit van de mogelijkheden bij doelgroepen
in de markt.

Catharijnesingel 59

Deze doelgroepen zijn:

Postbus 8242

•
•

gemeenten

3503 RE Utrecht

woningbouw:

Telefoon (030) 239 34 93

– woningbouwcorporaties;

Telefax

(030) 231 64 91

– eigenaar-bewoners;

•

– particuliere verhuurders.

www.duurzaambouwen.senternovem.nl

utiliteitsbouw:

duboinfodesk@senternovem.nl
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– eigenaar-gebruikers (kantoor- en schoolgebouwen);
– institutionele beleggers;

december 2007

– projectontwikkelaars;
– huurders kantoorgebouwen.
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