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Een tweede leven voor de portiekflat

Het onderzoek

In de jaren na de tweede wereldoorlog moet Nederland door middel van de wederopbouw 
worden klaargestoomd voor de toekomst. De ontstane woningnood wordt teruggedrongen 
door de bouw van nieuwe stadsuitbreidingen die op basis van modernistische ideeën worden 
gepland. De samenleving wordt als maakbaar gezien. Er heerst een ongebreideld geloof in de 
toekomst. In de stedenbouw uit zich dat door een als rationeel beschouwde functionele zonering 
en een open verkaveling met grote bouwblokken (licht, lucht en ruimte). Naast grondgebonden 
rijtjeswoningen worden bijna evenveel woningen in gestapelde bouw uitgevoerd, waarvoor 
de portiekflat tot 1965 de meest gangbare woningtypologie is. Daarna wordt de galerijflat 
het meest gangbaar. In verband met de aardgaswinning in Slochteren wordt in Nederland 

Afbeelding 1 
Project Stanleylaan kort na de bouw

De naoorlogse stadsuitbreidingen waren gewilde locaties 

voor de bouwgolf van de pre-crisis jaren. Ze moesten 

getransformeerd, herontwikkeld en verdicht worden. De 

portiekflat kreeg hierbij het snelst een sloopnominatie om 

voor nieuwbouw plaats te maken. Door de crisis hebben 

echter veel van deze sloop-/nieuwbouwplannen geen 

doorgang gevonden. Terwijl de corporatiesector zich op zijn 

rol bezint, staan de portiekflats er nog steeds.  

De middenniveau renovatie biedt veel kansen die nu 

herontdekt kunnen worden.
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woningverwarming met aardgas op grote schaal geïntroduceerd. Een gevolg hiervan is dat de 
woongebouwen hoger dan vier lagen kunnen worden, omdat de kolen niet meer naar boven 
hoeven worden gesjouwd.

Vanaf de jaren ‘60 komen de modernistische opvattingen al onder vuur te liggen. De naoorlogse 
stadsuitbreidingen, die eerder het boegbeeld van de nieuwe maatschappij waren, krijgen 
langzamerhand een slechte naam. De eenzijdige samenstelling van de bewoners en de grote 
concentratie van kleine woningen, worden als probleem gezien. De woningvoorraad krijgt 
te kampen met diverse problemen: bouwtechnische problemen (warmte- en geluidsisolatie, 
installatieniveau, comfort), woninggrootte, eenzijdige woningdifferentiatie, beheer, sociale 
problemen en onveiligheid van de openbare ruimte. Bij de overweging om te slopen blijkt de 
portiekflat kwetsbaarder te zijn dan de galerijflat, omdat zijn bouwtechnische kwaliteit vaak 
geringer is en omdat de mogelijkheden om liftoplossingen toe te voegen aan het portiek 
beperkter zijn. Tevens zijn de mogelijkheden om de woninggrootte en woningdifferentiatie aan 
te passen, zonder het bestaande casco aan te tasten, beperkter dan bij de galerijflat.

Vanaf de late jaren ‘70 is het zogenaamde neoliberalisme in opkomst. Bij de naoorlogse 
woonwijken uit dit zich uiteindelijk in het opnieuw beoordelen van locaties op basis van de 
marktwaarde op het moment dat de boekhoudkundige restwaarde van de woongebouwen 
richting nul loopt. Dit is meestal 50 jaar na oplevering. Door de overdaad aan problemen, maar 
vooral door de veel lagere boekwaarde van de portiekflat en de veel hogere verwachtingswaarde 
van de grond door de meestal nabije ligging van het centrum van de stad wordt sloop-
nieuwbouw snel als beste oplossing gezien. Tijdens een gesprek met André Thomsen beschrijft hij 
dit fenomeen als goedkope woningen op dure grond.

In een aantal gesprekken merkten wij op dat ook de typologie van de portiekflat werd 
afgeschreven, terwijl slechts bouwtechnische argumenten werden genoemd die hier los van 
staan. De volgende eigenschappen van de portiekflat lijken ons kwaliteiten die het behoud ervan 
wel legitiem zou maken:

•	 De kleinschaligheid van de ontsluitingstypologie, ofwel het beperkte aantal woningen per 
trappenhuis.

•	 Alle woningen houden een relatie met het maaiveld, omdat het aantal woonlagen meestal 
tot vier beperkt blijft en er vrij uitzicht is op de omgeving (in tegenstelling tot een flat waar 
een gallerijontsluiting aanwezig is).

•	 De relatief kleine woningen hebben naar verhouding veel kamers. Dit is een 
gebruikskwaliteit als je met meerdere personen een kleine woning moet bewonen. Zulke 
woningen kunnen volgens het huidige bouwbesluit niet meer gebouwd worden.

•	 De portiekflat heeft de kwaliteiten van een doorzonwoning. 

Waar voor renovatie van de portiekflat wordt gekozen, wordt dit meestal niet als een 
architectonische, maar eerder als een technische en op procesmanagement gerichte opgave 
gezien. In beide gevallen -sloop-nieuwbouw en technische renovatie- verdwijnen de kwaliteiten 
van het bestaande vaak naar de achtergrond. 



5

Een tweede leven voor de portiekflat

De onderliggende vraag van ons onderzoek is in hoeverre de renovatieopgave van de 
portiekflat als een architectonische opgave is te beschouwen en welke rol de architect erbij 
kan vervullen. Toen wij aan dit onderzoek begonnen hadden wij het hele spectrum van laag-, 
midden- en hoogniveau renovaties van naoorlogse portiekflats voor ogen. Wij wilden typische 
renovatieopgaven inventariseren en exemplarische antwoorden hiervoor vinden. 

Al gauw werd duidelijk dat de oorspronkelijke opzet van het onderzoeksproject onhaalbaar was. 
Enerzijds was de vraagstelling te allesomvattend, anderzijds bleek het volstrekt onmogelijk om 
gedegen informatie over uitgevoerde renovaties boven tafel te krijgen. Wij hadden verwacht 
deze informatie bij de woningcorporaties te kunnen vergaren. Door de onrust in de gehele 
sector -de legitimiteit, doelen, werkwijze en organisatiestructuur van de corporaties staan op 
dit moment ter discussie- konden of wilden weinig corporaties aan dit onderzoek meedoen. 
Bijzondere dank daarom aan die corporaties, en met name aan de desbetreffende medewerkers, 
die wel bereid waren ons te woord te staan. 

Als in deze samenvatting algemene uitspraken over corporaties worden gedaan, dan gelden deze 
niet letterlijk voor elke corporatie. Het corporatielandschap is niet homogeen. Toch menen wij 
dat bepaalde observaties op het grotere deel van de corporaties van toepassing zijn.

Na de eerste ronde van gesprekken met woningcorporaties en met de klankbordgroep in 2012 en 
de eerste helft van 2013 werd duidelijk dat wij ons onderzoek meer moesten gaan focussen. 

Laagniveau renovaties betreffen achterstallig en regulier onderhoud. Omdat zij doorgaans niet 
de ontwerpende discipline raken konden zij buiten beschouwing blijven. 

Een hoogniveau renovatie transformeert het bestaande casco door de draagstructuur 
te doorbreken of door een nieuw bouwvolume aan het bestaande toe te voegen. Het 
kwaliteitsniveau van hoogniveau renovaties gaat richting nieuwbouw. Dit betreft ook de ermee 
gemoeide bouwkosten. Ook de bouwkosten voor renovaties met een restauratieve insteek, 
zoals De Koningsvrouwen van Landlust (renovatie- en restauratieproject in de wijk Bos en 
Lommer, Amsterdam), zijn hoog vanwege het behouden van historische details. Het zijn fraaie 
voorbeelden, maar als referentie voor het gros van de renovatieopgave van portiekflats zijn zij 
niet relevant.1

Met het stilvallen van de markt voor koopwoningen viel ook het financieringsmodel voor de 
zogenaamde onrendabele top van de sociale woningbouw in duigen. Deze werd, behalve 
door de verkoop uit de bestaande voorraad, met name door de opbrengsten van de nieuwe 

1 Hoge niveau renovaties van naoorlogse portiekflats zijn in een beperkt aantal onderzoeken en publicaties al ee-
rder onder de aandacht gebracht. Met name valt te denken aan: het wetenschappelijk onderzoek Enige (on-)mogelijkheden 
van portieketagewoningen bij herstructurering van vroege naoorlogse wijken door Marie-Therese Andeweg aan de TU Delft, 
transformatie portiekflats en verticaal samenvoegen portiekflats van SEV (thans Platform 31), en de Gulden Feniks prijs van 
het Nationaal Renovatie Platform die in 2012 de portiekflat renovatie van De Koningsvrouwen van Landlust als winnaar koos.
Het onderzoek van Andeweg richt zich met name op het aanpassen van de woninggrootte en de woning differentiatie bin-
nen een bestaand casco. Deze transformaties zijn mogelijk door ingrepen in de structuur, d.w.z. doorbraken door vloeren of 
dragende wanden.
De studies van de SEV zijn met name gericht op de mogelijkheden om een bestaande portiekflat met nieuw bouwvolume te 
vergroten (optoppen, opdikken, uitplinten, etc.) toe.
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koopwoningen betaald. Woningcorporaties kunnen op dit moment de bouw van nieuwe sociale 
huurwoningen vaak niet meer betalen, mede omdat de borging voor de duurdere huur- en 
koopwoningen niet meer is verzekerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (mede door 
de aangescherpte regels van de Europese Commissie in verband met staatssteun in relatie tot 
oneerlijke concurrentie). Net zo min kunnen de corporaties hoogniveau renovaties bekostigen.

Omdat laagniveau renovaties eigenlijk regulier onderhoud betreffen, en voor veel portiekflats 
niet meer voldoen, en hoogniveau renovaties niet kunnen worden gefinancierd is op dit moment 
de middenniveau renovatie het meest urgent. Daarom hebben wij ervoor gekozen om het 
vervolg van ons onderzoek hierop te focussen.

Aandacht voor de portiekflat renovatie op het middenniveau is om drie redenen belangrijk:

•	 Met renovaties op het middenniveau kunnen nog steeds huurwoningen voor de sociale 
sector worden aangeboden. Een marktvraag die anders helemaal niet meer bediend kan 
worden. Deze constatering wordt door alle corporaties die wij hebben gesproken bevestigd. 
De renovatie van het middenniveau heeft zodoende een volkshuisvestelijke relevantie.

•	 Voor een aanzienlijk deel van de portiekflats in de naoorlogse wijken bestaan sloop-
nieuwbouwplannen die door de crisis geen doorgang meer vinden. De portiekflats blijven 
tegen de verwachting in staan en moeten op korte termijn worden aangepakt. Het 
achterstallig onderhoud is te veel opgelopen. De portiekflats moeten tevens aan huidige 
eisen van comfort en energiegebruik worden aangepast. Een laagniveau renovatie voldoet 
voor deze portiekflats niet meer.

•	 Doordat de corporaties zich in de laatste decennia enerzijds op regulier onderhoud van de 
bestaande voorraad hebben gericht en anderzijds op sloop-nieuwbouwplannen is er geen of 
nog maar weinig expertise aanwezig over middenniveau renovaties. Veel woningcorporaties 
moeten zelf opnieuw uitvinden hoe met dit type renovatie om te gaan. Medewerkers 
uit de stil gevallen ontwikkelafdelingen moeten zich bij gebrek aan ander werk met 
de renovatieopgave van het middenniveau bezighouden zonder dat zij daar ervaring 
mee hebben. De behoefte aan kennisuitwisseling over middenniveau renovaties van de 
portiekflat is urgent.
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De renovatie van het middenniveau

Hoe is de renovatie van het middenniveau te definiëren? In de gesprekken met de architecten 
kwamen de volgende omschrijvingen naar voren: 

•	 De renovatie van het middenniveau is de renovatie van de gerichte ingrepen en de specifieke 
keuzen voor wat wel en wat niet wordt aangepakt;

•	 De ingrepen van de middenniveau renovatie zijn per definitie onderhandelbaar;

•	 De bestaande structuur van de portiekflat wordt doorgaans niet of maar zeer beperkt 
aangepakt;

•	 Het spectrum van zowel de vertrekpunten (de bouwkundige staat voor de renovatie) en de 
te bereiken doelen is groot en daarmee is de variatie in de bouwkosten ook groot: van ca.  
€ 25.000,- tot ca. € 65.000,- per woning.

De middenniveau renovatie is een mix van grootonderhoud en ingrepen t.b.v. verbeteringen van 
energielabel, comfort en bruikbaarheid en imago.

De ingrepen van de middenniveau renovatie kunnen in de volgende categorieën worden 
onderverdeeld:

•	 Entreehal / entreegevel

•	 Portiektrappenhuis

•	 Installaties

•	 Natte groep

•	 Afwerking woning

•	 Gevels

•	 Balkons

•	 Dak, kopgevel, isolatie vloer BG of 1ste verdieping 

•	 Gevels specifie

•	 Asbest

Wat er per categorie wordt uitgevoerd bepaalt het specifieke van een middenniveau renovatie. 
De hoogte van het bouwbudget dat aan elk van de categorieën besteed is zou een kwantitatieve 
indicatie van de specifieke ingrepen kunnen geven. 
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Voor het onderzoek concentreren wij ons op drie portiekflatrenovaties. Zowel de specifieke 
ingrepen van deze renovaties verschillen, alsook de rol die de architect tijdens het proces 
vervult: 

 Schuilenburg

 Locatie  Amersfoort, Schuilenburg 
 Bouwjaar 1970 
 Architect  Stadsarchitect David Zuiderhoek 
 Aantal woningen  120 
 Aantal gebouwen  5 met elk 4 portieken 
 Renovatie  2008 
 Opdrachtgever  Alliantie Eemvallei, Amersfoort 
 Renovatie architect  Van Schagen Architectecten 

 Stanleylaan 

 Locatie  Utrecht, Kanaleneiland Zuid 
 Bouwjaar  1966 
 Architect  Intervam N.V. (tevens aannemer) 
 Aantal woningen  48 
 Aantal gebouwen  1 met 48 woningen 
 Renovatie  2014 
 Opdrachtgever  Bo-Ex, Utrecht 
 Renovatie architect  biq stadsontwerp

 Complex 208

 Locatie  Rotterdam, Lombardijen 
 Bouwjaar  1960 
 Architect  Vermeer en Van Herwaarden 
 Aantal woningen  320 
 Aantal gebouwen  12 met 3 of 4 portieken 
 Renovatie  2014 
 Opdrachtgever  Havensteder, Rotterdam 
 Renovatie architect  HP architecten

 
Het specifieke van deze renovaties laat zich het beste als volgt karakteriseren:

Schuilenburg: De impact van vernieuwde entrees

Bij deze middenniveau renovatie gaat het om 5 portiekflats met elk 4 portieken met 6 woningen. 
Onderdeel van het ensemble dat in 1970 in gebruik wordt genomen is ook een galerijflat die 
tegelijkertijd met de portiekflats wordt gerenoveerd en 3 gelijksoortige portiekflats die op een 
later tijdstip zullen worden gerenoveerd. 
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De portiekflats zijn traditioneel gebouwd. De gevels bestaan uit ongeïsoleerd metselwerk. De 
geleding is horizontaal: het metselwerk van vloer tot borstweringshoogte is als een doorgaande 
strook van rode baksteen uitgevoerd. Het metselwerk tussen de raam- en loggiaopeningen is 
daarentegen opgebouwd uit gele baksteen. Ook de betonnen vloeren tonen zich in de gevel als 
smalle horizontale banden. Aanleiding voor de renovatie is de lage kwaliteit van de woningen en 
een beginnende verloedering van de wijk. 

Met de renovatie wordt de isolatie van het hele complex fors verbeterd (gevels, vloeren, daken). 
Ramen en hekwerken worden vervangen. Het energielabel wordt van G naar B verhoogd. Tevens 
worden de installaties vernieuwd en de natte groep gerenoveerd. De renovatie wordt voor een 
termijn van minimaal 25 jaar uitgevoerd.

Afbeelding 3 
Schuilenburg entree voor de renovatie

Afbeelding 4 
Schuilenburg entree na de renovatie

Afbeelding 2 
Schuilenburg na de renovatie
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Het meest kenmerkende voor deze renovatie is de vernieuwing van de entrees. Voor aanvang 
van de renovatie was de woonomgeving onaantrekkelijk, omdat de begane grond alleen 
uit bergingen, garageboxen, ruimten voor vuilcontainers en donkere entrees bestond. De 
groengebieden tussen de flats waren niet vanuit de portieken toegankelijk en verwaarloosd. 

Met de renovatie zijn de entrees tot aan de achterzijde doorgebroken. Door het verwijderen 
van de garageboxen konden de entrees aan de voorzijde worden verbreed. Het resultaat is een 
ruime entreehal die doorzicht biedt tot in het achterliggende groengebied. De portiektrap komt 
vrij in de open ruimte te staan. De groengebieden zijn nu vanuit elke portiek direct toegankelijk 
gemaakt.

Stanleylaan: Restauratieve imago verbetering

De portiekflat Stanleylaan bevindt zich in Kanaleneiland Zuid in Utrecht, dat is ontworpen 
als een modernistisch stempelplan met rijtjeswoningen en portiekflats. De portiekflats zijn 
volgens de Intervam methode gebouwd en worden door de drie corporaties Bo-Ex, Mitros en 
Portaal beheerd. De corporaties spreken met de gemeente een “restauratieve” aanpak voor de 
renovaties af. 

Het gaat hier om een gematigde restauratieve aanpak. De insteek is niet zozeer monumentaal, 
het gaat meer om het terugwinnen, behouden of verbeteren van oorspronkelijke 
stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten die deels bij eerdere renovaties verloren 
zijn gegaan. Vernieuwende ingrepen zijn ook toegestaan, mits deze bij de bestaande of de 
oorspronkelijke kwaliteiten passen. De herinvestering is bedoeld voor een termijn van 25 tot 40 
jaar.

Afbeelding 5 
Stanleylaan na renovatie
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Naast het renoveren van de natte groep, de trappenhuizen en de gevels, wil Bo-Ex een 
verbetering van het energielabel van E naar B, waarvoor de isolatie van gevels moet worden 
verbeterd. Uiteindelijk wordt energielabel A gehaald. 

Net zo belangrijk als het technisch opknappen van de portiekflat, vindt Bo-Ex het verbeteren van 
het imago. Daarom worden de entrees, de balkonhekken en de wisselbeuken hoogwaardiger 
afgewerkt dan strikt noodzakelijk is. Er worden prefab betonnen entreeluifels geplaatst en de 
raamindeling en het gevelmateriaal van de wisselbeuk wordt aangepast om de gevelritmiek te 
verstreken.         

Complex 208: Middenniveau renovatie met minimale middelen 

Complex 208 is de verzamelnaam voor 12 portiekflats met sociale huurwoningen van corporatie 
Havensteder in Rotterdam Lombardijen. De flats zijn in 1962 volgens een hybride bouwmethode 
gebouwd (Kwaaitalvloer, Cusvellervloeren, wanden uit kalkzandsteenblokken, in het werk 
gestort beton en metselwerk). In 1996 wordt het complex voor het eerst verbeterd. De bewoners 
kunnen zelf uit een aantal pakketten kiezen, zoals dubbelglas, extra radiatoren bij een 
moederhaard en een vernieuwde badkamer. De woningen verschillen hierdoor nogal van elkaar. 
Omwille van een systematische uitvoering is bij de huidige middenniveau renovatie naar één 
renovatieniveau toegewerkt.

In 2010 staan de flats opnieuw boven aan de lijst om gerenoveerd te worden. Er zijn grootse 
plannen: gedeeltelijk hoogniveau renovatie en gedeeltelijk sloop en nieuwbouw. Eind 2012 
wordt duidelijk dat die plannen financieel niet haalbaar zijn. Voor veel bewoners is dit slecht 
nieuws, omdat zij ondertussen op een verhuisvergoeding van € 5.000,- rekenen. Bovendien raakt 
hun geduld op, omdat zij al langere tijd in een flat met weinig comfort wonen. Het vertrouwen  
in een spoedige verbetering neemt af. 

Door de toenemende bewonersonrust en de media aandacht hiervoor voelt Havensteder zich 
genoodzaakt in korte tijd een nieuw plan met de insteek “verbeteronderhoud” te ontwikkelen. 
Het gaat met name om bouwtechnische verbeteringen als het vernieuwen van de installaties, 
badkamers, toilet en keuken. Het energielabel moet van E/F naar minimaal C worden verbeterd. 

Afbeelding 6 
Stanleylaan, entree voor de renovatie

Afbeelding 7 
Stanleylaan, entree na de renovatie
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De ramen worden vervangen. De investering van de renovatie wordt voor een termijn van 
minimaal 25 jaar gedaan.

Deze renovatie kan het beste gekenmerkt worden als een minimale middenniveau renovatie 
met architectonische zorg. De meeste ingrepen zijn technisch noodzakelijk, maar zijn met 
architectonische zorg ingepast. Er is nauwelijks sprake van een extra budget om de architectuur 
van het complex op te krikken.  

Afbeelding 8 
Spandoeken op de flats van Complex 208 in 2012

Afbeelding 9 
Complex 208, bewonersbijeenkomst december 2012

Afbeelding 10 
Complex 208 na de renovatie
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Architectuur van de middenniveau renovaties

Tijdens het vooronderzoek spraken wij met een corporatie die de renovatie van naoorlogse 
portiekflats (midden- en hoogniveau) enkel als een technische opgave beschouwd. Duizenden 
vierkante meters aan gevels, in diverse naoorlogse woonwijken, zijn in eerdere renovatierondes 
met buitenisolatie ingepakt en afgewerkt met een pleisterlaag van kunststof. Net als bij de eerste 
generatie kunststofpuien gaat bij dit soort ingrepen elke vorm van architectonische articulatie 
verloren. Helaas wordt dit niet altijd als een gemis ervaren, althans niet door de betreffende 
medewerker van de afdeling onderhoud en beheer.

Bij de corporaties van de door ons geanalyseerde flats is dat anders. Zij onderschrijven allen het 
belang van architectuur, ook voor renovatieprojecten op het middenniveau. De uitstraling van 
de entrees, de esthetiek van de gevel en het imago van een portiekflat worden als belangrijke 
ingrediënten van de totale opgave gezien. 

Voor één van de corporaties is dat trouwens niet altijd zo geweest, zo blijkt uit een anekdote 
die ons openhartig werd verteld: Twee decennia geleden zag zij de renovatie van een bepaalde 
portiekflat wel als een puur technische verbeteropgave en hebben zij de werkzaamheden zonder 
advies van een architect uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot de renovatie van de ernaast gelegen 
portiekflat. Hier had een andere corporatie juist wel op de esthetiek van de gevel ingezet 
en niet op de verbetering binnen de woningen. Deze portiekflat bleek bij de bewoners veel 
populairder te zijn. Van de beoogde verkoop van de woningen in de eerstgenoemde flat moest 
worden afgezien. De corporatie begreep de voorkeur van de bewoners en was het daar bij nader 
inzien zelf ook mee eens. Voortaan heeft ze renovatieopgaven altijd samen met een architect 
uitgevoerd. Dit geldt zowel voor kleine als grote opgaven.

Opmerkelijk aan deze anekdote is dat de esthetiek van een renovatie, anders dan menige 
afdeling voor onderhoud en beheer lijkt te geloven, wel degelijk een belangrijke bewonerswens 
is. De corporaties van de hier geanalyseerde projecten zien in renovaties niet alleen een middel 
om de bestaande waarde van hun bezit in stand houden, maar ook als mogelijkheid om nieuwe 
waarde te creëren. Dat laatste gebeurt met name door het verbeteren van de uitstraling van 
een portiekflat. De meerwaarde van de ingrepen is evident -het opwaarderen van het gehele 
maaiveld bij Schuilenburg, de uitstraling van zowel de Stanleylaan als Complex 208- ook al laat 
de waardecreatie zich niet meteen objectief kwantificeren. 



14

Een tweede leven voor de portiekflat

De meerkosten van architectuur

De vraag of het opwaarderen van de architectonische uitstraling meerkosten met zich 
meebrengt, beantwoordt Rick Wessels van biq stadsontwerp ronduit met “ja”. Om voor Bo-Ex 
beslissingen over de specifieke insteek van de renovatieplannen voor de Stanleylaan mogelijk 
te maken heeft hij na de aanbesteding de door de aannemer begrote kosten in categorieën 
onderverdeeld en komt hij daarbij op de volgende percentages2 van de totale bouwkosten: 

Asbestsanering (stelpost) 4%

Noodzakelijk onderhoud 33%

Duurzaamheid (energielabel B) 38%

Leefbaarheid 12%

Architectuur 13%

 
De ingrepen waarover onderhandeld kan worden, behoren tot de categorieën duurzaamheid, 
leefbaarheid en architectuur. In de praktijk wordt aan een eenmaal beoogd energielabel vaak 
niet meer getornd, waardoor ook binnen deze categorie er weinig onderhandelingsruimte 
mogelijk is.

2 In het door biq opgesteld overzicht zat ook de categorie bouwplaatskosten. Deze hebben wij verhoudingsgewijs 
over de andere posten verdeeld. De percentages zijn afgerond.
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De architectonische ingrepen van de Stanleylaan bestaan uit de nieuwe prefab betonnen 
entreeluifels, het (technisch niet noodzakelijk) vervangen van de balkonhekken en de 
tegelafwerking en aluminium kozijnen bij de wisselbeuken. Bij bouwkosten van rond de  
€ 50.000,- per appartement ziet Bo-Ex het als een gemiste kans als niet ook de uitstraling van de 
portiekflat verbeterd wordt. De investering in architectonische ingrepen heeft een strategische 
achtergrond: Bo-Ex ziet door de verbetering van het imago van de portiekflat een positief effect 
op de bewoners. Bij een beter imago van hun portiek dragen zij meer zorg voor hun woning en 
woonomgeving. Tevens worden huurders aangetrokken die meer betrokken zijn.  
Een toegevoegd budget voor architectuur maakt volgens Bo-Ex de gehele investering 
waardevaster. Niet onbelangrijk is het gegeven dat bij verkoop de woningen hogere opbrengsten 
opleveren.

In Schuilenburg is ongeveer 16% van het bouwbudget naar de architectonische ingreep van 
de entreeverbetering gegaan. Bij de uitvoering blijkt dat tussen de dragende wanden en de 
eerste verdiepingsvloer asbest gesaneerd moet worden. Als deze kosten meegerekend worden 
dan komt men op bijna 19% van de totale bouwkosten voor de architectonische ingrepen. De 
Alliantie kiest er toch voor, omdat het maaiveld en daarmee de gehele woonomgeving wordt 
opgewaardeerd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de gemeente Amersfoort hier ook een 
(financiële) bijdrage aan levert. Zij is eigenaar van de grond tussen de portiekflats en voelt zich 
door de renovatie aangesproken om in de openbare ruimte te investeren. Het maaiveld wordt 
10 cm opgehoogd en opnieuw ingericht (met onder andere een speeltuin en een parkeerhof). 
De kosten hiervoor zouden eigenlijk bij de kosten voor de creatie van de nieuwe waarde moeten 
worden opgeteld.
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Afbeelding 12 
Schuilenburg: verderling van de bouwkosten
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Het is een beetje ironisch dat de Alliantie bij de latere renovatie, van drie gelijke portiekflats in 
hetzelfde ensemble, van de omvangrijke verbetering van de entrees afziet. Reden daarvoor is dat 
de omgeving al sterk genoeg verbeterd is, zodat het ingrijpend verbeteren van de entrees niet als 
noodzakelijk wordt gezien.

Complex 208 is in de vergelijking met de andere renovaties interessant omdat hier het geringste 
budget voor architectonische ingrepen was gereserveerd. Per woning bedraagt het slechts ca. 
€ 2.000.-, dit is 5% van het bouwbudget. De afwerking met houten latten in de entreehal en 
een paar toegevoegde verlichtingsarmaturen hadden bezuinigd kunnen worden, wellicht ook 
de glazen panelen voor de ramen van de bergingen (gehard en gelamineerd). Maar niemand 
wilde deze ingrepen ter discussie stellen, ook niet bij tegenvallers tijdens de uitvoering door de 
tegenvallende asbestsanering. Hiervoor werd extra budget vrijgemaakt.
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Afbeelding 13 
Complex 208: verderling van de bouwkosten

In het kader van meerkosten voor architectuur is het leuk om te kunnen vertellen dat een 
verbeterde esthetiek ook een kostenbesparing kan opleveren. Een onderaannemer had de 
bestaande pui-indeling van Complex 208 voor zijn nieuwe kozijnen overgenomen en op basis 
daarvan een raming gemaakt. Het aangepaste ontwerp van de architect leverde een beter beeld 
op en een kostenbesparing. De onderverdeling van de ramen is vereenvoudigd en bevat minder 
strekkende meters puiprofiel. Meer aandacht voor de esthetiek hoeft dus niet altijd meerkosten 
te betekenen!
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Het lijkt erop dat de corporaties bij het inschakelen van de architect met name aan het beeld 
denken. Bij de architectuur hoort natuurlijk ook de bruikbaarheid van de plattegrond, die met 
name bij de natte groep heroverwogen kan worden. Hier moeten de bruikbaarheid van keuken, 
badkamer en wc in relatie tot de plaatsing van deuren en lichtschakelaars, de aansluitingen op de 
CV-, meterkast en schachten worden afgewogen. Hier kan een kleine verandering -bijvoorbeeld 
het verplaatsen van de lichtschakelaar van de keuken naar de gang- de bruikbaarheid enorm 
vergroten, terwijl zo’n ingreep geen noemenswaardige meerkosten veroorzaakt. 

Ook de coördinatie van de op het eerste gezicht puur bouwtechnische verbetering van de 
installaties behoort tot het werkveld van de architectuur. De architect is de adviseur die de impact 
van de nieuwe installaties op de bruikbaarheid en kwaliteit van het interieur beoordeelt. Hij stelt 
zonodig het door een installateur voorgestelde leidingverloop ter discussie en pleit voor zo min 
mogelijk opbouw leidingwerk. Hogere bouwkosten van goed geïntegreerde installaties zijn te 
verwaarlozen ten opzichte van de meerwaarde die dat oplevert.

Afbeelding 14 
Complex 208:een bestaand kozijn

Afbeelding 15 
Complex 208: een nieuw kozijn
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De rol van de architect

De architect maakt een renovatieontwerp dat alle disciplines integreert. Hierbij bewaakt hij de 
kwaliteit van de gehele renovatie in relatie tot de beoogde bouwkosten. Het (renovatie)ontwerp 
is een vorm van advisering. Onder de noemer ‘rol van de architect’ willen wij de verschillende 
vormen, waarin de architect bij het renovatieproject betrokken is, beschouwen.

Om de rol van de architect bij de geanalyseerde renovatietrajecten te kunnen vergelijken, 
hebben wij de organisatiestructuur van de projectteams in organogrammen weergegeven. 
De beslissingen in deze trajecten worden uiteindelijk altijd door de corporatie genomen. Het 
gaat erom wie de inbreng van de architect, de verschillende adviseurs, de aannemer en de 
adviseur voor bouwkosten en planning zo op elkaar afstemt, zodat de corporatie afgewogen 
keuzes tussen de voorgestelde oplossingen kan maken. In de onderzochte projecten wordt deze 
sturende rol ingevuld door:

•	 De kern van het bouwteam

•	 De architect in de traditionele rol

•	 De kern van de keten 

Schuilenburg: De renovatiearchitect als onderdeel van de kern van het bouwteam

Het programma van eisen en de startnotitie voor Schuilenburg was erg technisch van aard. 
Aanvankelijk startte het ontwerpteam dan ook zonder architect. De technische oplossingen voor 
de renovatie bleven echter los naast elkaar bestaan zonder een visie waarin ze geïntegreerd 
konden worden. Dat gebeurde pas na de komst van de architect die vanaf het derde 
ontwerpteamoverleg aan tafel kwam zitten. 

Jelle de Boer, senior projectleider bij De Alliantie Eemvallei, heeft volgens eigen inschatting 
voldoende ervaring bij renovatietrajecten om te weten wanneer welke adviseur het beste 
ingeschakeld kan worden. Op het moment dat een project erom vraagt, roept hij de hulp in van 
een architect en in dat geval onderschrijft hij ook de meerwaarde van een architect. 

Klaas Waarheid (Van Schagen Architecten) omschrijft de vorm van samenwerking als een 
‘ketensamenwerking avant la lettre’. Centraal in het projectteam staat hierbij de drieeenheid van 
de architect, de projectleider van de corporatie, en de (in dit geval ingehuurde) projectmanager, 
die ook de kostencalculatie van een aanvankelijk andere adviseur overneemt.

Na het Definitief Ontwerp wordt de aannemer geselecteerd, niet alleen op kosten, maar ook 
op geschiktheid voor renovatietrajecten met bewoners. Anders dan Stanleylaan en Complex 208 
wordt Schuilenburg gerenoveerd zonder dat de bewoners in een tijdelijke logeerwoning kunnen 
verblijven. Vanaf nu wordt het plan in een bouwteam verder ontwikkeld. Klaas Waarheid ervaart 
de rolverdeling van het kernprojectteam als prettig. De aanwezigheid van een projectmanager 
die verantwoordelijk is voor de kostencalculatie en planning zorgen ervoor dat hij zich goed op 
het ontwerp kan richten. 
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Stanleylaan: De renovatiearchitect in de traditionele architectenrol

De vorm van de samenwerking bij de Stanleylaan is bijzonder, omdat biq stadsontwerp hier op 
basis van een traditionele architectenopdracht werkt. Iets wat tegenwoordig niet meer veel 
voorkomt. Naast het vervaardigen van het ontwerp, berekent en bewaakt biq de bouwkosten, 
kan energielabels bepalen (bij de Stanleylaan is dit door een energieadviseur gedaan), en voert 
directie tijdens de uitvoering. Deze complete rol van de traditionele architect is de rol die het 
bureau zelf graag vervult.

Bo-Ex is een relatief kleine corporatie met een compacte staf. Als er advies of expertise voor 
een project nodig is dan wordt deze ingehuurd. Een complete opdracht voor de architect zorgt 
ervoor dat de corporatie minder controle- en coördinatietaken hoeft op te pakken. Bij renovaties 
werkt Bo-Ex altijd met een architect.

“Het gaat om het idee dat erachter zit en het beeld dat het oplevert, daarvoor heb je een 
architect nodig.” Bo-Ex ziet zich, juist door het inzetten van de architect in haar/zijn traditionele 
rol, in staat om de grootst mogelijke controle op een renovatietraject te houden. “De architect 
is neutraler dan de aannemer en heeft geen direct financieel belang bij het maken van 
uitvoeringskeuzes, daardoor hou je grip op de kwaliteit.”
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Afbeelding 16 
Schuilenburg organigram
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Stanleylaan organogram

Het organogram laat zien dat in dit model de architect een centrale rol heeft. Hij is de centrale 
spil in het proces. Via hem verloopt de communicatie met de opdrachtgever. Tevens is hij 
sturend bij het voorbereiden van de beslissingen die door de corporatie worden genomen. In 
de traditionele architectenrol ziet biq het beste model om de corporatie over de keuzes voor de 
gerichte renovatie-ingrepen te adviseren. Met het overzicht en de controle over alle parameters 
kan het bureau de consequenties van specifieke ingrepen inschatten en ter beslissing aan de 
corporatie voorleggen.

Soms kan deze centrale rol ook vragen oproepen, omdat niet iedereen de objectiviteit van een 
door het architectuurbureau zelf opgestelde kostencalculatie zal onderschrijven. Daartegenin 
kan worden gebracht dat bij de bureaus die zelf de kostencalculatie maken, de kennis van het 
ontwerp in al zijn details groter is en daarmee ook de betrouwbaarheid van een calculatie.

Complex 208: De renovatiearchitect in de kern van een ketensamenwerking

De 12 portiekflats binnen Complex 208 zijn een voorbeeld van flats die eerst gesloopt zouden 
worden, maar als gevolg van de financiÎle crisis toch zijn blijven staan. Het veranderde besluit 
eind 2012 zorgt voor veel bewonersonrust en zet de planning van de renovatie onder druk. Na 
de eerste ervaringen met ketensamenwerking in de nabijgelegen nieuwbouw, bekend onder de 
naam “Het Mooie Plan”, besluiten de corporatie Havensteder en de aannemer Dura Vermeer om 
Complex 208 als pilot voor ketenintegratie bij renovatieprojecten te gebruiken. 

Ketensamenwerking is in de bouw nog een relatief jong fenomeen en nog niet helemaal 
doorontwikkeld. In andere sectoren beoogt ketensamenwerking het optimaliseren van de 
samenwerking tussen verschillende zelfstandige organisaties. Uitgangspunt is dat de partijen 
langdurig, dus voor de duur van meerdere projecten, met elkaar zullen samenwerken. Het is de 
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Afbeelding 18 
Complex 208 organogram

bedoeling dat zo investeringen die gedaan worden in het optimaliseren van de samenwerking, 
bij latere projecten terug worden verdiend. Partijen, die anders na elkaar bij het proces 
betrokken zijn, zitten vanaf het begin met elkaar aan tafel. Hierdoor moeten faalkosten 
gereduceerd, de winst verhoogd en de kwaliteit van het product verbeterd worden.

De architect kan op verschillende manieren in de keten zitten. Recentelijk zie je een tendens 
waarbij de architect één van de onderaannemers wordt. Het is echter niet duidelijk hoe de 
architect als onderaannemer zijn rol als onafhankelijke adviseur kan vervullen. 

Door de tijdsdruk bij Complex 208 lukt het niet om van te voren de opdracht en de rol van 
de architect goed te omschrijven en vast te leggen. Afgesproken wordt dat HP architecten in 
opdracht van Havensteder het VO en DO op uurbasis vervaardigt. Daarna is het de bedoeling dat 
de onderaannemers de werktekeningen maken. HP architecten voert dan esthetische supervisie 
op afroep. In vergelijking met Schuilenburg en de Stanleylaan is de rol van de architect bij 
Complex 208 het geringst. 

Het vroege samenwerken (al vanaf VO) is niet een uniek kenmerk van ketensamenwerking. Ook 
bij een bouwteam wordt de functionele scheiding tussen ontwerp en uitvoering opgeheven 
door de samenwerking tussen architect, adviseurs en aannemer vanaf een vroeg stadium. Dit 
heeft met name voordelen voor grip op de bouwkosten en het haalbaarheidsgehalte van de 
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technische oplossingen. Hierdoor kan het ontwerptraject sneller worden doorlopen en sneller 
met de uitvoering worden begonnen. Negen maanden na de start van het ontwerpteam in 
ketensamenwerking gaat de renovatie van Complex 208 van start.

Bij het vervaardigen van het technisch ontwerp laten de onderaannemers, anders dan eerder 
toegezegd, het grotendeels afweten. HP architecten maakt de meeste tekeningen voor het 
technisch ontwerp, zoals in een bouwteam met technische input van de onderaannemers ook zou 
zijn gebeurd.

Discussies over bouwteams en ketensamenwerking in relatie tot kostencontrole en kwaliteit 
maken makkelijk irritaties los. Er wordt gehamerd op het vertrouwen dat de betrokken 
partijen in elkaar moeten stellen. Maar vertrouwen is ook belangrijk bij elke andere vorm van 
samenwerking. Wie zou er bij een traditionele samenwerking wel in zee gaan met een partij die 
hij niet vertrouwt?

Bij een volgende ketensamenwerking zijn Havensteder en Dura Heyma van plan een 
externe kostendeskundige in opdracht van beide partijen in te schakelen. Een soortgelijke 
opdrachtsituatie zien zij ook voor de architect. 

Door voor de kostendeskundige en de architect een niet ondergeschikte rol in de keten voor te 
stellen, geven Havensteder en Dura Heyma blijk van het besef dat onafhankelijk ontwerpadvies 
positief voor de keten is. Vertrouwen in de partijen van de keten moet dus ook betekenen: 
vertrouwen in onafhankelijk advies.

De onafhankelijke rol van de architect 

Op basis van de gevoerde gesprekken kunnen wij geen van de hier besproken 
samenwerkingsvormen als favoriet aanmerken. De organisatie van de corporatie geeft de 
doorslag bij de keuze, omdat zij zich prettig voelt bij een bepaalde vorm van samenwerking. 

Onafhankelijk van de vorm van samenwerken onderschrijven alle corporaties en aannemers de 
belangrijke bijdrage van de architecten bij het maken van het ontwerp met kleine middelen 
en het vinden van de juiste ingrepen. Ook daar waar de architect contractueel de kleinste rol is 
toebedeeld. Het vertrouwen geeft ook hier de doorslag, zonder dat dit geformaliseerd hoeft te 
zijn. De directe relatie tussen corporatie en architect is belangrijk om onafhankelijk te kunnen 
adviseren.
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Het proces 

In dit hoofdstuk hebben wij een aantal proces gerelateerde observaties bij middenniveau 
renovaties van portiekflats verzameld. We belichten slimme procesvondsten, onderkennen 
dilemma’s tijdens het proces en doen suggesties hoe hier mee omgegaan zou kunnen worden.

Opstarten van een renovatietraject

Veel corporaties vinden het moeilijk om bij de start van een renovatietraject de uitgangspunten 
ervoor vast te stellen. Dit is goed te begrijpen want er komen veel facetten bij kijken: installaties, 
energie/duurzaamheid, bouwfysica, onderhoud, ontwerp, constructie, asbest, bouwkosten, 
ondergrondse infrastructuur, uitvoering, de verwachte waardeontwikkeling van het complex etc.
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Om een afgewogen start te kunnen maken is het nodig om specifieke expertises in huis te 
hebben. Deze zijn maar deels aanwezig bij de corporatie. Voor de expertises die bij de corporatie 
ontbreken worden adviseurs aangetrokken. Helaas worden deze adviseurs meestal pas geleidelijk 
aan bij het planproces betrokken, dit terwijl de bijdrage die adviserende en ontwerpende 
disciplines aan het planproces kunnen toevoegen juist in het begin het grootst is. Gevolg hiervan 
is dat eerdere uitgangspunten op basis van latere inzichten vaak weer moeten worden bijgesteld. 

Wij denken dat een belangrijke verbetering van het planproces kan worden bereikt door alle 
benodigde experts in het begin bij het opstellen van de uitgangspunten mee te laten denken. 
Een Quickscan met alle experts, eerst op locatie en direct aansluitend rond de tafel, zou 
hiervoor een werkbaar model kunnen zijn. In een gedachtewisseling kunnen dan verschillende 
mogelijkheden en onmogelijkheden van een beoogde renovatie de revue passeren. Juist de 
interactie tussen de disciplines is hierbij verhelderend. Daarna zouden de bevindingen door een 
korte notitie vanuit de verschillende expertises kunnen worden vastgelegd en aangevuld.

Afbeelding 19 
Bijdrage advies en ontwerp
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De corporatie maakt beperkte kosten voor deze Quickscan: twee tot misschien vier dagdelen per 
expert, afhankelijk van het soort advies dat in deze planfase noodzakelijk blijkt. Daartegenover 
staat een duidelijk beeld van de kansen van de specifieke portiekflat en het kunnen vaststellen 
van (realistische) uitgangspunten voor een voorlopig ontwerp (of in eerste instantie een gewenst 
toekomstscenario). Hiermee  kunnen de volgende planfasen veel voorspoediger worden 
doorlopen.

Afvalproblematiek

Dit is een aspect dat in het project Schuilenburg opviel. In het oorspronkelijke plan zitten 
afvalstortkokers tussen de kleine balkons bij de keukens. De gevoeligheid voor stankoverlast van 
stortkokers is groot. Bij de renovatie in Schuilenburg zijn de stortkokers dan ook dichtgezet. 

De corporatie heeft veel geprobeerd, maar het lukte niet de desbetreffende instanties ervan 
te overtuigen om tijdens de renovatie ondergrondse vuilcontainers bij de weg te plaatsen. 
De ruimten voor de afvalcontainers op de begane grond aan de groene zijde zijn daarom 
gehandhaafd. De negatieve impact ervan op de groengebieden viel ons in het bijzonder op, 
omdat wij het project op de dag bezochten dat de containers werden geleegd.

Op termijn zullen ook in Schuilenburg ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst. De 
stedelijke afvallogistiek heeft andere doorloopcycli en kent andere prioriteiten dan de renovatie 
van een aantal portiekflats. Toch is het gebrek aan coördinatie een gemiste kans. Wellicht is 
het een bestuurlijke opgave om voor meer flexibiliteit en bereidheid tot samenwerking bij 
de betreffende instanties te zorgen en de lange termijn planningen in een vroeg stadium te 
coördineren.

Asbest

Asbest is een actueel en gevoelig onderwerp. De asbestaffaire in de flats van Mitros, ook in de 
Stanleylaan op Kanaleneiland Zuid gelegen, zit bij iedereen nog vers in het geheugen. 

Telkens blijkt het weer lastig om de kosten voor asbestsanering betrouwbaar te ramen en 
de werkzaamheden ervan goed te plannen. Meestal wordt er een stelpost in de begroting 
opgenomen. Pas tijdens de uitvoering blijkt of die afdoende is. Eventuele meerkosten moeten 
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Afbeelding 20 
Porces middenniveau renovatie portiekflats
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dan vaak door bezuinigen op andere onderdelen worden gecompenseerd. Het beoogde 
kwaliteitsniveau en de specifieke ingrepen van de renovatie, waaraan tijdens het ontwerptraject 
is gewerkt, komen dan in het geding.

Een voorbeeld is Schuilenburg. Bij het verbreden van de entrees wordt asbest tussen de dragende 
wand en de verdiepingsvloer aangetroffen. De onverwachtse meerkosten worden door een 
bezuiniging van € 3.000,- per woning op de natte groep betaald. 

Een ander voorbeeld is Complex 208.  Voor asbestwerkzaamheden is eerst € 3.700,- per woning 
begroot. Dat bedrag is uiteindelijk tot € 7.100,- per woning verhoogd door het bouwbudget te 
verhogen.

De asbest problematiek is bij alle renovaties een onvoorspelbare post. Of je met onverwachtse 
meerkosten te maken krijgt lijkt een kwestie van het noodlot. Zou voor deze kwestie niet een 
corporatiewijde oplossing gezocht moeten worden? Te denken valt aan een protocol, waarin een 
procedure wordt vastgelegd met bijvoorbeeld destructief onderzoek op een aantal onderdelen 
voorafgaand aan de renovatie. Ook valt te denken aan een asbestgarantiefonds, ingesteld door 
de gezamenlijke corporaties met steun van de overheid. Hierop zou aanspraak gemaakt kunnen 
worden als de asbestsanering hoger uitvalt dan een vast te stellen bedrag per woning. 

Natte groep

Bij de afweging van ingrepen waaraan de beperkte budgetten het beste te besteden zijn, komt 
de natte groep vaak als eerste onder druk te staan. Dit betreft met name het verbeteren van 

bestaande situatie

nieuwe situatie

bestaande situatie

nieuwe situatie

Afbeelding 21 
Verbeteren functionaliteit natte groep Complex 208



26

Een tweede leven voor de portiekflat

de functionaliteit van de natte groep, als er tijdens de uitvoering nog bezuinigingen moeten 
worden doorgevoerd. 

Zowel bij Schuilenburg als bij de Stanleylaan is dit het onderdeel dat de corporaties en de 
architecten bij iets meer budget als eerste hadden willen verbeteren. 

De architect van de Stanleylaan zou met de kennis van nu een deel van het gevelbudget toch 
aan het verbeteren van de natte groep willen besteden. Er is een versoberde gevelvariant 
uitgevoerd (minerale stuk i.p.v. tegels bij de wisselbeuk) om de meerkosten voor de aanleg van 
stadsverwarming te compenseren. Hiervoor was op een laat moment in het proces op bestuurlijk 
niveau besloten. De ironie van het verhaal wil dat de aanleg van stadsverwarming uiteindelijk 
toch niet doorgaat, op een moment dat de meerkosten voor de aanleg al zijn gemaakt.

Afbeelding 22 
Verplaatsen stopcontact bij Complex 208
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Imagoverbetering als profylaxe

Alle renovaties zorgen voor een imagoverbetering van de portiekflat t.o.v. de onderhoudsstaat 
vlak voor de renovatie. Hier wordt een toegevoegde imagoverbetering bedoeld, zoals deze 
eerder bij Schuilenburg en de Stanleylaan is besproken.

Procesmatig verschillen de twee renovaties echter. Bij Schuilenburg is de imagoverbetering een 
remedie om het proces van verloedering in de buurt tegen te werken. 

Bij de Stanleylaan is er geen sprake van een verloederde buurt. Dit blijkt onder andere uit 
de bewonersmutatie na de renovatie. Alle woningen worden weer door de oude bewoners 
in gebruik genomen. De imagoverbetering wordt hier profylactisch ingezet om eventuele 
nadelige ontwikkelingen in de toekomst voor te zijn en vervult zo een rol binnen het meerjarig 
beleidsplan van de corporatie.

Proefwoning

Bij Complex 208 heeft de renovatie van een proefwoning een zeer positief effect gehad. Het 
blijkt dat een 1:1 model buitengewoon handig is om oplossingen te evalueren en eventuele 
aanpassingen door te nemen. Alle verbeteringen zijn nog eens in een tweede proefwoning 
getest.

De proefwoning heeft ook goed gefunctioneerd als communicatiemiddel met de bewoners. 
Havensteder heeft van de modelwoning een aanspreekpunt voor de bewoners gemaakt. Alle 

entree in de bestaande situatie

entree in de nieuwe situatie waarin deze transparanter is 
gemaakt en er is een extra deel van een beuk toegevoegd

Afbeelding 23 
Imagoverbetering bij Schuilenburg
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ingrepen kunnen zo worden getoond en met de bewoners worden besproken. De oorspronkelijk 
slechte verhouding tussen corporatie en bewoners is aanzienlijk verbeterd.

Verhuisvergoeding

I.v.m. de oorspronkelijke sloop- en nieuwbouwplannen zouden de bestaande bewoners van 
Complex 208 een verhuisvergoeding van € 5.000,- ontvangen. Vanwege de bewonersonrust bij 
het wijzigen van deze plannen heeft Havensteder uiteindelijk besloten tot een verhuisvergoeding 
van € 3.000,- als een tegemoetkoming.

Bij nader inzien blijkt dit gebaar ook een positief effect op de gehele renovatie te hebben. Door 
de verhuisvergoeding is de mutatie hoger, die ligt nu op meer dan 50%. De woningen die vrij 
komen kunnen op een iets hoger niveau worden gerenoveerd dan de woningen die bewoond 
blijven. Hierdoor kunnen vervolgens weer hogere huurinkomsten worden gegenereerd. De iets 
beter gerenoveerde woningen met hogere huren trekken andere bewoners dan de woningen 
met de laagste huurniveaus. Dit beïnvloedt de bewoning van de hele portiekflat positief. 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de beter geronoveerde woningen ook een hoger 
investeringsbudget vragen, dit hogere budget moet wel beschikbaar zijn.

Afbeelding 24 
Proefwoning als communicatiemiddel bij Complex 208

Afbeelding 25 
Verhuisvergoeding heeft positief effect bij Complex 208
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Conclusie

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat het maken van architectonische kwaliteit bij 
middenniveau renovaties voor toegevoegde waardecreatie zorgt. Dat is althans de mening van 
de corporaties van de hier onderzochte projecten. Relatief kleine extra investeringen blijken zeer 
effectief te zijn bij het verbeteren van het imago, dat de aantrekkelijkheid van een portiekflat 
vergroot.

Niet alleen bij het architectonische beeld, maar ook bij de coördinatie en integratie van de 
aanvullende disciplines bewaakt de architect kwaliteiten -de bruikbaarheid van de plattegrond 
en de kwaliteit van het interieur- die anders naar de achtergrond verdwijnen.

Meerwaarde wordt door kleine, specifieke ingrepen gecreëerd, niet door het grote gebaar. Elke 
ingreep is hierbij onderhandelbaar. De kwalificaties die architecten geschikt maken voor de 
renovatie van het middenniveau betreffen met name hun houding. Zij moeten plezier beleven 
in het opsporen van bestaande kwaliteiten en deze op hun waarde kunnen schatten. Op deze 
bestaande kwaliteiten zal met de ingrepen moeten worden ingespeeld. Kleine ingrepen en 
nuances maken het verschil. De architecten van de middenniveau renovatie moeten plezier 
in het uitvinden van deze kleine ingrepen hebben. Tevens moeten zij plezier in proces van 
onderhandelingen beleven, waarin de ingrepen worden ingebracht en moeten worden bewaakt. 

Op welke manier de architect bij de middenniveau renovatie in het proces zit -in bouwteam, in 
de traditionele rol of als ketenpartner- is volgens onze observaties van ondergeschikt belang. De 
renovatie van het middenniveau kan in verschillende organisatievormen goed bediend worden. 
Belangrijk blijft het vertrouwen dat de opdrachtgever in de architect heeft en dat de architect 
zijn advies onafhankelijk en zonder tussenkomst van derden kan uitbrengen.

Voor een voorspoedig planvorming van een renovatieproject zijn goede en realistische 
uitgangspunten belangrijk. Om die vast te kunnen stellen zouden de corporaties zich al bij het 
opstellen van de uitgangspunten door alle relevante ontwerpende en adviserende disciplines 
moeten laten adviseren.

De corporaties van de hier onderzochte middenniveau renovaties hoeven niet meer van het 
belang van een architectonische benadering overtuigd te worden. Nu is zaak de vele andere 
corporaties, die de middenniveau renovatie nog wel als een puur technische opgave zien te 
overtuigen. De renovatie van het middenniveau als architectonische opgave biedt veel kansen 
voor waardebehoud en voor de creatie van nieuwe waarde. De corporatie die aandacht heeft 
voor de waardeontwikkeling van haar vastgoed moet deze kansen grijpen. 
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