zorg voor wonen
een compilatie van innovatieve transities binnen de woonomgeving
SATIJNplus Architecten mei 2020

`

Onze visie
Gebouwen bepalen de uitstraling en samenhang van de omgeving en zijn
daarmee van grote invloed op ons leef-, woon- en werkklimaat. Wij leveren
een positieve én duurzame bijdrage aan een aangename omgeving, in samenwerking met alle partijen in de vastgoedmarkt.
De liefde voor bestaand vastgoed zit in ons DNA
In de afgelopen 55 jaar heeft ons bureau toonaangevende projecten gerealiseerd op het vlak van zorgvastgoed, technische restauratie, herbestemming,
transformatie en verduurzaming van bestaand (monumentaal) vastgoed.
Het is onze grootste uitdaging om met respect voor de bestaande omgeving,
combinaties te zoeken in functies (wonen, zorg, winkelen, werken en vermaak)
en zo met succes de levensvatbaarheid, uitstraling en samenhang van ons
leef-woon en werkklimaat te vergroten. Tegelijkertijd zien we het als onze missie om zorgvuldig om te gaan met de beschikbare grondstoffen en de impact
van onze ontwerpen op het milieu en het klimaat.

2

De huidige Corona crisis laat de sterke samenhang tussen de economie,
onze leefomgeving en ons ecosysteem zien. Tegelijkertijd merken we dat de
druk op de bouwpraktijk toeneemt. Wij willen in samenwerking met alle partijen
in de vastgoedmarkt de opgave waar we voor staan aanpakken. Samen werken aan een nieuwe balans en zoeken naar oplossingen voor o.a. het beperken
van de stikstofuitstoot, de 1,5 m. maatschappij, materiaal schaarste en toenemende bouwkosten.
Door onze kennis en ervaring wordt ons bureau actief betrokken in vaak complexe projecten, waar onze specialismen restauratie, herbestemming en/of
wonen en zorg, altijd weer van bijzondere waarde blijkt te zijn. Vanuit onze
jarenlange ervaring zien we mogelijkheden om te komen tot een nieuwe
balans in de manier van ontwerpen en bouwen.

Voor ons begint Bouwen in Balans met de volgende uitgangspunten:
•
De levensloopcyclus van een gebouw is bepalend voor de manier van
bouwen. Een ingreep in een monument is reversibel. We streven er naar om
de materiaalkringlopen mogelijk te sluiten. In projecten zetten we materialen
en energie zo efficiënt mogelijk in en veroorzaken we zo min mogelijk afval;
•
Een gezond gebouw is een duurzaam gebouw. We realiseren ontwerpen waar we ons veilig voelen, een gezond binnenklimaat ervaren en graag
verblijven;
•
Natuur inclusief bouwen is niet langer optioneel. Door synergie tussen gebouw en omgeving te realiseren versterken we het ecosysteem, in de
directe omgeving en creëren we toegevoegde waarde voor uw vastgoed.
In dit boekje ziet u een selectie van onze projecten. Graag vertellen wij u
persoonlijk hoe we bovenstaande uitgangspunten pragmatisch toegepast hebben in deze projecten en wat we voor u kunnen betekenen.
Wij bouwen graag met u verder aan onze leef-woon en werkomgeving.

`
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energietransitie renovatie
levensloopbestendigheid

130-woningen

4

Ferox Gerlachus BV

Sint Gerlachus, gelegen ten zuiden van Maastricht in de kom tussen Maas en Albertkanaal,
betreft een zorgcentrum uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Het credo bij deze renovatie is ‘as simple as possible’, voor zowel het exterieur als het interieur.
De bestemming zal ook na renovatie hetzelfde blijven; zorgappartementen waar ouderen
zelfstandig wonen met enige hulp. Comfortabel en voorzien van alle moderne gemakken.
De indeling van de woonruimten wordt wel zodanig gewijzigd dat ook de zorgverleners goed
hun werk kunnen doen. Uiteraard geheel rolstoelvriendelijk en goed geïsoleerd.
De balkons zijn bouwkundig aan vervanging toe. Een gedeelte wordt vernieuwd, voorzien van
een fijn hekwerk met wanden die voldoende privacy bieden voor de bewoners. Aan de andere
zijden worden de balkons vervangen door Franse balkons, waardoor het zicht naar buiten
verbeterd wordt. De fraaie lijnstructuur die zo kenmerkend is voor het originele ontwerp, blijft
daarbij gehandhaafd.
Het sobere, maar duurzame renovatieplan zorgt voor een nieuw energielabel en wel van het
huidige label G naar label A.

nieuwe balkons
(zijn afneembaar
en herbruikbaar)

toevoeging
thermische schil

bestaande toestand

nieuwe toestand
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tweekamerappartement

driekamerappartement

tweekamerappartement

driekamerappartement

energietransitie

renovatie

128-woningen

EnergieLabel D naar A

6

ZOwonen

type 3

type 3

type 2

type 1

type 2

type 2

type 2

In de jaren zestig werd ‘de Kluis’ gerealiseerd; portiek etagewoningen aan de Jos Klijnenlaan in Geleen.
Nu 60 jaar later voldoen deze woningen niet meer aan de energie- en wooneisen. Door een integrale visie
en aanpak komt er een energetisch aantrekkelijke woning tot ontwikkeling. De stedenbouwkundige en
architectonische visie van Jos Klijnen is zoveel mogelijk behouden. Monochrome plastieken in een groene
parkachtige omgeving.
Ogenschijnlijk lijken het allemaal dezelfde blokken, maar er zit veel raffinement in de uitwerking door
hoogteverschillen en woon-, zonoriëntatie. De stedenbouwkundige ritmiek is geaccentueerd in de
verschillende entreepartijen. De plastiek is versterkt door grotere balkons. Het kleurenpalet is zodanig
samengesteld, dat het monochrome karakter blijft bestaan. Tegelijkertijd is er een nieuwe scherpte in
lijnvoering aan toegevoegd.

type 1

stedelijke hiërarchie
hoofd ontsluitingsweg

buurtonsluitingswegen

woonstraten

voorgevel

TYPE 1: Gelegen aan de Jos Klijnenlaan, zijn de flatgebouwen gerenoveerd naar
de huidige maatstaven. Door de tweelaagse inkomstportalen behouden deze
flatgebouwen de hoge hiërarchische positie aan de hoofd-ontsluitingsweg

achtergevel

begane grond
7

kelder

bestaande
gevel
isolatie

TYPE 2: Gelegen aan de Van Goghstraat, als entree van het woongebied, zijn
ook hier de flatgebouwen gerenoveerd naar de huidige maatstaven. De eenlaagse
in samenhang met de balkons inkomstportalen sluiten aan bij de kleinschaligheid
van het woongebied.

thermische schil,
isoleren dak
nieuwe balkons
thermische schil,
bestaande gevel
isolatie handhaven
thermische schil,
vervangen kozijnen
thermische schil,
isoleren begane
grond vloer

bestaande toestand

nieuwe toestand,
thermische schil

TYPE 3: De flatgebouwen aan de Breinerstraat zijn, net als type 1 en 2 gerenoveerd
naar de huidige maatstaven. De eenlaagse inkomstportalen sluiten aan bij de
kleinschaligheid van het woongebied en vormen een uniformiteit met type 2.

restauratie energietransitie
levensloopbestendigheid

75-woningen

8

Wonen Zuid

Het Nuinhofcomplex in Nuth was ooit een prachtige woonwijk voor
spoorwegarbeiders van het nabijgelegen spoorwegemplacement. Door de jaren
heen is er veel gebeurd in de wijk, woningen zijn verkocht aan particulieren,
enkele woningen zijn gesloopt, uiteenlopende aanbouwen zijn geplaatst en
diverse renovaties zijn uitgevoerd. Dit heeft er toe geleid dat het originele beeld
vertroebeld is. Desalnietemin is de rijksmonumentale woonwijk met 118 woningen
nog steeds een pareltje waar de bewoners heel graag wonen.
Voor Wonen Zuid wordt gewerkt aan een integraal restauratieplan om het
complex voor de lange termijn in stand te houden en de kwaliteit van de

woningen sterk te verbeteren. Doelstelling is om de woningen te restaureren, te
verduurzamen naar nieuwbouwkwaliteit, gasloos uit te voeren en aan te passen
naar een eigentijds woonprogramma. Het versnipperde bezit (43 woningen in
particulier bezit) en grote variatie in de woningplattegronden (13 verschillende
blokken en 12 verschillende woningtypes) maakt een collectieve aanpak complex.
Wij zijn er echter van overtuigd dat het haalbaar is om dit complex te restaureren
en voor de toekomst klaar te stomen, met behoud van de monumentale
karakteristiek. Inmiddels werken we 2 jaar in bouwteam aan de voorbereiding van
een grootschalige renovatie. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeente, de
provincie, de particuliere woningeigenaren en de huurders belangenvereniging.

voorgevel

zijgevel

achtergevel

bestaande toestand
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nieuwe toestand

voorgevel

zijgevel

achtergevel

bestaande toestand

nieuwe toestand

begane grond

eerste verdieping

begane grond

eerste verdieping

herstructurering energietransitie
renovatie in bewoonde toestand

153-woningen

10

Woningcorporatie Weller

In de wijk Heerlerheide in Heerlen worden 153 woningen verduurzaamd en esthetisch opgewaardeerd,
met als resultaat eigentijdse woningen met lage energiekosten, toekomstproof en met een frisse
uitstraling.
De wijk is gebouwd in 1953 en de woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast
ontbreekt een ventilatiesysteem in de woningen waardoor de kwaliteit van het binnenklimaat niet meer
voldoet aan een prettig comfort. Het renovatieproject betreft alleen de renovatie van de huurwoningen.
Het ontwerp is afgestemd op versnipperde bezit, waardoor het project voor de totale wijk een
kwaliteitsverbetering is.

lucht toevoer

warmte terug
win installatie
(wtw)

lucht afvoer
dak
isoleren

dak isoleren
nieuwe dakpannen
metselwerk
verven

gevel
isoleren

spouw isoleren
voegwerk in
kleur steen

nieuwe houten
kozijnen
composiet
raamdorpel

luifel met:
- brievenbus
- verlichting
- huisnummer
houten voordeur

schilderen
betonlatei
bloemkozijn
(afwisselend
met normaal
kozijn)
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voorgevel

voorgevel

herstructurering energietransitie
levensloopbestendigheid circulair

39-woningen

12

Wonen Zuid

De 39 drive-in woningen in de wijk Sterrenberg in Roermond voldoen zowel vanuit woonproduct als
energetisch eisen niet meer aan de toekomstige wensen en behoeftes. De stedenbouwkundige opzet
van de wijk, vrij groot van maat en schaal, zorgt voor het ontbreken van oriëntatie en herkenbaarheid.
In het ontwerp is gezocht naar een eigen architectuurkwaliteit met respect voor de stedenbouwkundige
samenhang in de wijk. Om de oriëntatie en herkenbaarheid binnen de wijk te vergroten is gekozen
voor diversiteit in de architectuur. Het horizontale karakter van de woningblokken is behouden en
differentiatie is gerealiseerd door kleur en variatie in de plint van de blokken.

tweede verdieping

tweede verdieping

eerste verdieping

eerste verdieping

begane grond

begane grond

13

herstructurering energietransitie
levensloopbestendigheid restauratie

2 DEMO-woningen
1935
Beschermd Dorpsgezicht

EnergieLabel E naar A+

14

2016
TIORC consortium

Een fenomenaal stukje Landgraaf
Lauradorp is een fenomenaal stukje Landgraaf. Bewoners hebben diepe wortels in hun wijk die raken aan het DNA van
Parkstad Limburg. Lauradorp is een wijk, die gebouwd is om mijnbouwwerkers te huisvesten. Tegenwoordig dragen de
bewoners van Lauradorp de code van koempel (participatie in zijn zuiverste vorm) nog altijd in zich. Bewoners hebben
een grote en beschutte trots voor hun wijk. De diepe verbondenheid van de bewoners met Lauradorp, maakt de
beweging naar investeringen in de woningen en de wijk mogelijk via een integrale aanpak van de optimale combinatie
tussen investeringen op woningniveau (verduurzaming en levensloopbestendigheid) en de openbare ruimte.
Kandidaatproject IBA Parkstad

www.lauradorp.net
www.tiorc.nl
www.iba-parkstad.nl - lauradorp-een-fenomenaal-stukje-landgraaf
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begane grond

begane grond

energietransitie restauratie

www.vrieheide.info
www.tiorc.nl
www.iba-parkstad.nl - vrieheide-trotse-schoonheid-in-wording

1 DEMO-woning
1961
tussenwoning

EnergieLabel E naar A++

All electric
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2016
TIORC consortium

Trotse schoonheid in wording
Vrieheide heeft veel kwaliteit, ondanks dat de wijk vervallen is, sociale problemen kent en woningen met lage waarde heeft. Mensen wonen er graag en goed. De opgave in Vrieheide is complex door de interdisciplinariteit. Deze IBA aanvraag start met het daadwerkelijk realiseren van
de plannen die de afgelopen jaren zijn gemaakt; het renoveren van woningen en de openbare
ruimte in Vrieheide. Voor het verduurzamen van de woningen wordt een optimale combinatie
van technische, financiële en juridische maatregelen uitgewerkt.
Attentionproject IBA Parkstad
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begane grond

verdieping 1

verdieping 2

langsdoorsnede

energietransitie restauratie

106 woningen
2-DEMO woningen
1920 - 1921
Beschermd Stadsgezicht
Rijksmonument en
gemeentelijk monument
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EnergieLabel G naar A+

2016
Woningbouwvereniging
Woningzorg

www.degroenemenukaart.nl
Direct gelegen achter het centraal station van Maastricht, beheert de vereniging
‘Bouwvereniging woningzorg’ 106 monumentale woning in de wijk Wyckerveld.
Deze woningen dateren uit de begin jaren twintig van de vorige eeuw en zijn gebouwd
ten behoeve van de woningnood van ambtenaren in opdracht van de vereniging
‘Bouwvereniging Woningzorg’ die in 1917 is opgericht. Meerendeel van de woningen,
zijn Rijksmonumenten (66 woningen), de overige 50 woningen zijn gemeentelijk monumentaal gewaardeerd.

Renovatie Inmiddels zijn er een viertal modelwoningen gereed in de Professor Pieter
Willemstraat en het Thorbeckeplantsoen. De woningen zullen pandsgewijs verduurzaamd
worden. In welk termijn deze verduurzaaming gaat plaatsvinden, zal nader onderzocht
worden.
Energietransitie Na bijna 100 jaar bestaan is er in opdracht van ‘Bouwvereniging
Woningzorg’ een duurzaam renovatieplan opgesteld voor het behoud van de
karakteristieke woningen, gericht op verbetering van wooncomfort én lage energiekosten.
Het renovatieplan is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de initiator
‘Bouwvereniging Woningzorg’ en het bouwteam dat bestaat uit de adviseurs SATIJNplus

begane grond

verdieping

zolder

begane grond

verdieping

zolder
19

begane grond

Architecten, EPM, Ubaghs en Nathan.
De ambities van Woningzorg en het bouwteam zijn hoog. Er wordt gestreefd naar een
Energielabel van A+, het behoud van het hoge afwerkingsniveau dat reeds in de woningen
aanwezig is en het renoveren middels duurzame bouwmaterialen. : Als basis worden de
begane grondvloer en het dak geïsoleerd met cellulosevlokken. De spouwmuren worden
gevuld met EPS granulaat en aan de binnenzijde voorzien van geïsoleerde voorzetwanden,
met daarin opgenomen een laagtemperatuur verwarmingssysteem. Het enkele glas wordt
vervangen door thermische beglazing. Dit allen ter bevordering van het wooncomfort
binnenshuis en naar de aangrenzende bewoners toe.

verdieping

zolder

begane grond

verdieping

zolder

herstructurering

126 woningen

Een samenhangend plan
voor de vernieuwing van Heer

20

Onderzoek naar het
verduurzamen van de
woningvoorraad te Heer

De gemeente Maastricht en Maasvallei hebben een duurzaam plan gemaakt voor de verdere vernieuwing
van Heer. De komende tien jaar wordt in de wijk 40 miljoen euro geïnvesteerd. Daarmee wordt een aantal
opgaves in onderlinge samenhang opgelost. Het aan elkaar knopen van de projecten was een moeilijke
puzzel. Alle projecten hangen met elkaar samen. Om het geheel mogelijk te maken, moesten voor alle opgaves (deel)oplossingen worden gevonden. Dat is gelukt omdat de gemeente en Maasvallei op een open
en constructieve manier met elkaar hebben samengewerkt.
Onderhoud nodig
Heer is een geliefde woonwijk, maar er is wel enig onderhoud nodig. Het Buurtplatform gaf de laatste jaren
regelmatig aan dat er oplossingen moesten komen voor de wateroverlast in de wijk, het drukke verkeer en
de terugloop van het aantal voorzieningen. Dat is reden om Heer extra aandacht te geven. Met een
aantal verbeteringen blijven de bestaande kwaliteiten behouden. Als er niks zou gebeuren, komen die
wellicht in gevaar. Want stilstand kan zo maar achteruitgang worden
De samenhang
Zes opgaves oplossen in één duurzaam plan. Door de koppeling an de verschillende projecten wordt de
totale kwaliteit verbeterd. Naast een nieuw winkelcentrum is er dan ook een nieuw groen plein in het midden van de wijk dat gaat dienen als waterbuffer. Een plein dat er dus voor zorgt dat de huizen en kelders
droog blijven. Met de nieuwe woningen erbij kan Heer straks weer een hele tijd vooruit.

2015
Woningcorporatie
Maasvallei

1. Plein Sint Petrusbanden

2A. Akersteenweg

2B. Laan in den Brink
21

3. Onder de kerk – 7 januaristraat

4. Hoekbebouwing 7 januaristraat – Sint Josephstraat

5. Gerard Walravenstraat

6. Locatie de Burght

kantoortransitie

kantoorgebouw
Wonen Limburg
2015

kantoortransitie naar
21 loftwoningen waaronder
11 GGZ woningen
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EnergieLabel C naar A

Het voormalig kantoorpand Wonen Weert/ Limburg heeft een transformatie ondergaan naar een 21-tal loftwoningen. Deze appartementen zijn deels beschikbaar gesteld voor de vrije markt en deels beschikbaar
gesteld voor de huisvestiging van 10 cliënten van MetGGZ.
Het wooncomplex biedt mede hierdoor een mix van bewoners die bijdraagt aan het welzijn van de maatschappij en een voorbeeldproject naar de toekomst is.
Kantoortransitie Middels creatieve oplossingen is het oude kantoorpand zo optimaal en
effectief mogelijk hergebruikt. De industriële sfeer van het kantoorgebouw is als kwaliteit en
kenmerk intact gelaten en gecombineerd met elementen die bijdrage aan de stijlvolle
uitstraling van een wooncomplex. De loftwoningen hebben de originele structuur van het
voormalig kantoorpand niet aangetast, maar gerespecteerd. Middels een multifunctioneel
element in de ruimte, bestaand uit de badkamer en keuken, is een woonruimte ontstaan waar de bewoner
de woning naar eigen creativiteit en inzichten kan inrichten.
Energietransitie Tussen de woningen zijn extra geluidswerende aanpassingen gedaan en er is een energiesprong van label C naar label A gerealiseerd.
nominatie Corporatieaward 2015

Woningcorporatie
Wonen Limburg
€35.000,- per loftwoning
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begane grond

begane grond

verdieping

verdieping

herstructurering energietransitie levensloopbestendigheid
renovatiewoningen

circa 86 woningen
Beschermd Stadsgezicht

slopen 50 woningen
36 renovatiewoningen (huur) en 8 renovatiewoningen (koop)
34 vervangend nieuwbouwwoningen (huur) en 6 nieuwbouwwoningen (koop)

24

EnergieLabel G naar A

vervangende nieuwbouw
De Sittardse wijk Sanderbout is van oorsprong een dubbelwijk, tesamen met Kleindorp,
en in 1918/1919 onderdeel van een uitbreidingsplan voor een arbeidersbuurt. De eerste
arbeidershuizen van deze mijnwerkerskolonie Sanderbout zijn in 1918 gestart.
Herstructurering In opdracht van ZOwonen en in samenwerking met de provincie
Limburg en de gemeente Sittard-Geleen wordt Sanderbout, zowel op wijkniveau als
gebouwniveau naar de huidige maatstaven getransformeerd. De herstructurering bestaat
uit zowel het renoveren van de woningen als het deels vervangen middels nieuwe
gezinswoningen met eenzelfde uitstraling als de karakteristieke mijnwerkerswoningen.
De renovatie van de woningen vinden gefaseerd plaats, de achtergelegen gebieden met
parkeergelegenheid op eigen terrein evenzo. De herstructurering van Sanderbout maakt
deel uit van het grootschalig herstructureringsgebied ‘Mijn Zuid’.
Levensloopbestendigheid De renovatiewoningen worden levensloopbestendig gemaakt
middels het toevoegen van een aanbouw aan de achterzijde.
Energietransitie Naast herstructurering ondergaat Sanderbout een energietransitie ter
verbetering van het wooncomfort, van energielabel G naar A.

2015/2016
Woningcorporatie
ZOwonen

begane grond

begane grond

begane grond

verdieping

verdieping

verdieping

begane grond

verdieping
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herstructurering energietransitie levensloopbestendigheid

56 sociale huurwoningen
1921-1924
Beschermd Stadsgezicht

opgave

26

EnergieLabel G naar A

2013
Woningcorporatie
ZOwonen
totale bouwkosten
€5.000.000,-

De Sittardse wijk Spoorkolonie, in de volksmond als “Sjpoarkolonie” genoemd, is in de
jaren twintig van de vorige eeuw als tuindorp voor het spoorwegpersoneel en hun gezin
gebouwd. Vanwege de karakteristieke uitstraling van de woningen en de aanwijzing tot
beschermd stadsgezicht zijn de bestaande gevels en het stedenbouwkundig ensemble
bewaard gebleven. Mede door deze waardering is het hedendaags woonproduct, dat
voldoet aan het huidig wooncomfort, achter deze karakteristieke en authentieke gevel
gerealiseerd.

Levensloopbestendigheid Het bouwblok waarbinnen deze woningen zich bevinden
bestaat grotendeels uit grondgebonden woningen met een variatie in woonoppervlakte.
Het overige deel van de woningen bestaat uit levensloopbestendige appartementen.
Deze diversiteit in woningaanbod stimuleert een variatie in bevolkingssamenstelling en
doelgroep binnen de wijk.
Stedenbouw Er is gestreefd naar een optimalisatie van het woonproduct zowel
binnenshuis als buitenshuis. Door middel van de herstructurering binnen de
stedenbouwkundige structuur kon het binnenterrein van het bouwbord ontsloten worden.
Het achterterrein van de woningen is weliswaar verkleind, maar in praktisch gebruik verg-
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begane grond

begane grond

verdieping

verdieping

root door parkeren op eigen grond mogelijk te maken. Het binnenterrein van het bouwblok is mede hierdoor geoptimaliseerd en voorzien van een collectief middengebied met
een groenvoorziening voor algemeen gebruik.
Energietransitie De woningen voldoen aan de energetische eisen van een
nieuwbouwkwaliteit. De energietransitie heeft van label G naar A
plaatsgevonden.
In afwachting van het Groene Net, zijn de woningen voorlopig aangesloten op een mini
WKK.

herstructurering

restauratie

24 woningen
1947
Gemeentelijk Monument

renovatie 14 woningen
nieuwbouw 10 woningen
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EnergieLabel G naar A
2010
Woningcorporatie
BrabantWonen
De witte woningen aan de Pelsssingel zijn van oudsher riante betonnen noodwoningen, gebouwd direct na
de oorlog. Vanwege cultuurhistorische, stedenbouwkundige en volkshuisvestelijke aspecten worden deze
woningen gewaardeerd tot gemeentelijk monument. Brabant Wonen is eigenaar van de ‘ witte woningen’
aan de Pelssingel en heeft SATIJNplus Architecten gevraagd om de woningen bouwtechnisch te
beoordelen en een restauratieplan op te stellen, gericht op behoud van de woningen.
Herstructurering Tijdens de opname van de bouwkundige staat van de witte woningen werd al snel
duidelijk dat de constructie in zwaar weer verkeerde, waardoor het toekomstig gebruik van tien woningen
in het gedrang kwam. Deze tien woningen konden niet gerestaureerd worden en werden vervangen door
nieuwe owningen met een passende architectuur en een levensloopbestendige plattegrond. Hierop is een
variant ontwikkeld, een niet ingedeelde woning, waar de huurder de woning naar eigen inzicht kon indelen.
Uiteindelijk zijn deze woningen toegewezen aan mensen met een zorgindicatie.
Energietransitie De witte woningen waren tijdens aanvang van het project ongeïsoleerd.
De renovatiewoningen zijn nageïsoleerd, waarbij het energielabel G naar A is gestegen.
De nieuwbouwwoningen voldoen aan het bouwbesluit uit 2009.

type 1
29

variant 1

type 2

variant 2 (niet ingedeeld)

herstructurering

energietransitie

www.duurzaambouwen.nl
www.passiefhuismarkt.nl
www.architectenweb.nl
www.degroenemenukaart.nl

128 sociale huurwoningen
1935-1936
Rijksmonument

renovatie 71 woningen,
transformatie 57
naar 31 gezinswoningen
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Het Boostencomplex wordt tot op de dag van vandaag nog steeds erkend als een
vooruitstrevend renovatieproject. De desbetreffende 128 karakteristieke vooroorlogse
arbeiderswoningen verkeerde destijds in slechte bouwtechnische staat en werden
behoed voor sloop vanwege hun waardevolle uitstraling als Rijksmonument.

Een nieuwe impuls voor een bestaande vooroorlogse wijk.
Herstructurering Servatius heeft SATIJNplus Architecten de opdracht gegeven om de wijk
Boostencomplex te herstructureren en onderzoek te verrichten naar een toekomstgericht
woonproduct. De herstructurering betrof ‘het samenvoegen van woningen’ en gaf mede antwoord op
de krimpvraag binnen de regio, van 57 bestaande woningen naar 31 woningen.
Door de herstructurering van de wijk is het parkeerbeheer, wooncomfort, de bouwtechnische staat
gestegen en tevens ruimte ontstaan om innovatieve voorzieningen aan te brengen. De combinatie
van innovatieve voorzieningen binnen de bestaande bouw werd eerder alleen bij nieuwbouw
aangebracht.
Tevens is door de herstructurering een tweemaal bredere tuin ontwikkeld, waardoor de ontsluiting
van de tuin en het parkeren op eigen terrein kon worden opgelost.
Restauratie Het casco van de woningen is gedurende het plan gerestaureerd en ontdaan van de
bestaande bergingen, waardoor de oorspronkelijke bouwmassa’s meer aanzien krijgen.
Ter plaatse van de geamoveerde berging is de achtergevel hersteld en voorzien van dubbele deuren
ten dienste van het tuincontact

EnergieLabel G naar A++
2009
Woningstichting Servatius

plattegrond
huidige woningen
plattegrond
samengevoegde woning

woning 1

woning 2

woning 1

begane grond

begane grond

1e

verdieping

verdieping

woning 2
begane grond

begane grond

1e

verdieping

verdieping
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Energietransitie Voor de verduurzaming van het Boostencomplex is een inbouwpakket
ontwikkeld, Comfort +, dat als doos- in doossysteem is ingebracht binnen de woningen.
Comfort+ is een geïntegreerd, en tot op de dag van vandaag, een modern systeem dat het
verwarmings- en koelsysteem in de woning regelt. Het inbouwpakket bestaat uit een
hoogwaardig isolatiepakket in combinatie met lage temperatuurverwarming en koeling in
wanden en plafonds dat per woning is aangesloten op een boedemwartewisselaar.
Een totaalpakket, waarmee maatwerk, midddels een modulair systeem geleverd is.
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zorg voor wonen
SATIJNplus Architecten
Kasteelhof 1 Born
Postbus 210, 6120 BA Born
T 046 420 55 55
info@satijnplus.nl
www.satijnplus.nl

