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Het hofje ‘Elisabeth Otter-Knoll’ aan het Eikenplein in Amsterdam 
(op de voorpagina) is in 1905 gebouwd door de gelijknamige dame 
als huisvesting voor ‘oudere, fatsoenlijke dames’. Het monumentale 
pand is door Hemubo in originele staat hersteld. Bijzonder is het 
schuine dak waar de bitumineuze dakbedekking plaats heeft gemaakt 
voor de historische natuurstenen leien. De foto’s spreken voor zich!
In deze nieuwsbrief kunt u ook lezen over de transformatie van verzor-
gingshuis Arcadia naar zelfstandige woningen; de energetische verbe-
teringen van de appartementen van het Klaverblad in Boskoop en het 
aanstaande groot onderhoud van de Intervam flats in Utrecht Overvecht, 
waarvoor verschillende innovatieve concepten worden ontwikkeld.
Deze complexe projecten kunnen wij alleen uitvoeren door de goede en 
integrale samenwerking van de verschillende werkmaatschappijen binnen 
Hemubo. De afdeling ‘Conceptontwikkeling’ speelt daarin een belangrijke 
rol en is vanaf de uitvraag tot en met de oplevering nauw betrokken bij alle 
facetten van het bouwproces. De creatieve denktank is daarmee een abso-
lute meerwaarde voor Hemubo. In onze special leert u deze afdeling kennen.  
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De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over onveilige balkons. Naar aanleiding van een bezweken galerijplaat 
in een flat in Leeuwarden heeft de overheid verplicht gesteld vergelijkbare flats met balkons en galerijen te onder-
zoeken voor 1 juli 2017. Hemubo heeft in samenwerking met verschillende adviesbureaus al vele onderzoeken ver-
richt. Daaruit blijkt dat er in sommige gevallen direct stempels moeten worden geplaatst of dat een versteviging moet 
worden aangebracht. Hemubo bezit over diverse methoden om beton te verstevigen. Eén hiervan is in nauwe  
samenwerking met Sika Nederland B.V. ontwikkeld, de SikaWrap FX -50C. Bij deze methode wordt op locatie het 
systeem samengesteld en aangebracht. De wapening is een “koord” van ontelbare losse koolstofvezels beschermd 
door cellofaan en verpakt op een rol. Het koord wordt geïmpregneerd met een epoxyhars en verlijmd met epoxylijm. 
Deze geïmpregneerde koorden worden op een relatief eenvoudige wijze in de constructie aangebracht: er wordt een 
sleuf in het beton geslepen en een gat geboord in de achterliggende gevelbalk.
Deze verankeringssleuf kan direct in het betonoppervlak worden geslepen. Dit heeft als groot voordeel dat er geen 
gevaar is voor het beschadigen van de aanwezige wapening. Bovendien geeft deze methode weinig overlast voor 
bewoners. Voor meer informatie: scan de QR code. 

Woningcorporatie Woonzorg Nederland sluit met o.a. Hemubo een RGS samenwerkingsovereenkomst om plan-
matig onderhoud in al zijn facetten te verbeteren. Woonzorg Nederland krijgt door proces- en productoptimalisatie 
meer grip op de kwaliteit en de kosten. Bovendien wordt hierdoor de klanttevredenheid vergroot. Om het proces te 
borgen wordt de KBS tool ingezet, een initiatief van Hemubo. Op deze manier kan Woonzorg Nederland zijn ambitie; 
betaalbaar en beschikbaar houden van goede sociale huurwoningen voor senioren, optimaliseren.
Resultaatgericht samenwerken (RGS) biedt voor opdrachtgever en -nemer veel voordelen. De opdrachtgever heeft 
meer grip op kwaliteit, proces, klanttevredenheid en financiële planning. De opdrachtnemer krijgt er continuïteit voor 
terug. Directe- en indirecte kosten worden verlaagd en faalkosten teruggedrongen. Hemubo heeft het Vastgoed-
Onderhoudskeurmerk (VGO-Keur) en toont daarmee aan het RGS proces te beheersen.  

Veilige balkons met 
SikaWrap FX-50C

Woonzorg Nederland sluit RGS 
samenwerkingsovereenkomst 
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Wat zijn de voordelen van een badkamer 
plaatsen in een dag?
Een badkamer-renovatie geeft voor bewoners behoor-
lijke overlast door geluid, rommel en stof. Bovendien is 
de badkamer ruim een week niet te gebruiken. Nu kun-
nen we een badkamer renoveren in één dag, bovendien 
op het moment dat de bewoner dat wil en dus niet meer 
voor hele buurten of flats tegelijk.

Wat maakt deze badkamer bijzonder?
Deze lichtgewicht badkamer-constructie is een klikbaar 
doos-in-doos systeem, met een degelijk en robuust  
uiterlijk. De onderdelen zijn door onszelf ontworpen en 
geproduceerd bij vier verschillende fabrikanten. De uit-
voering kan met slechts twee man gerealiseerd worden. 
We gebruiken volledige prefab droogbouwsystemen, 
dus geen lijm, kit en morteltoepassingen. Bij een traditi-
onele badkamer zijn juist kit- en voegwerk gevoelige  
onderdelen. De wand- en vloerelementen zijn ook on-
derhoudsvrij.

Kun je de badkamer aanpassen aan de 
wensen van de bewoner?
Absoluut. De bewoner kan uit verschillende opties kie-
zen en zo de gehele badkamerinrichting zelf samenstel-
len. We werken bovendien met een badkamer app, die 
gebaseerd is op virtual reality. Wensen zoals kleuren, 
materialisaties en verschillende typen sanitair kunnen 
daardoor meteen worden gevisualiseerd waardoor de 
bewoner nog beter een persoonlijke keuze kan maken. 

De uitvraag van Mitros moet een behoorlijke 
uitdaging zijn geweest?
De uitdaging zit ‘m in meerdere dingen. In de eerste 
plaats willen we tegelijkertijd snel-, lichtgewicht én  
solide bouwen. Bovendien is het ontwikkelen van bouw-
elementen nieuw voor ons als bouwbedrijf; we gebrui-
ken geen bestaande elementen maar ontwikkelen deze 
mét de fabriek.

De kracht van dit concept is dat het is ontwikkeld vanuit 
kennis en ervaring in de praktijk, waar bouwproducten- 
en processen, bewonerscommunicatie en kennis over 
onderhoud samenkomen. 

Wooncorporatie Mitros lanceert in september 

2016 de ‘Badkamer-in-één-dag Challenge’ 

waar ongeveer 30 bouwbedrijven en ontwerp-

bureaus op hebben ingeschreven. De achter-

liggende gedachte is badkamer renovatie 

sneller, beter en goedkoper maken. 

Hemubo heeft met samenwerkingspartners 

Rutges Vernieuwt, Smits Vastgoedzorg en 

ERA Contour de challenge gewonnen onder 

de naam “B8U”. Een gesprek met Thijs de 

Booij, conceptontwikkelaar.

Badkamer 
in één dag
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‘ Habion gaat Hemubo missen nu het project is 
afgerond!’

Arcadia blijft multifunctioneel 
karakter behouden
Verzorgingshuis Arcadia in Rotterdam was sinds 1968 in gebruik voor de verzorging van ruim 150 ouderen. Als 

zorgorganisatie Laurens in 2014 de huur opzegt en de bewoners elders een plek moeten vinden, kiest Habion 

ervoor Arcadia een herbestemming te geven. De functie en de uitstraling van het verzorgingstehuis worden 

getransformeerd naar die van een appartementencomplex waar alle ouderen zich prettig en welkom voelen.

Ongeveer de helft van de appartementen is voor bewo-
ners die op verschillende gebieden hulpbehoevend zijn. 
Zij zijn via Stichting Profila Zorg en Stichting Pameijer 
binnengekomen. De andere helft is bestemd voor zelf-
standige 50+’ers met een kleine portemonnee. Arcadia 
blijft een zeer belangrijke sociale functie houden binnen 
de wijk. Paul van der Woude van Habion vertelt over de 
transformatie, de samenwerking met Hemubo en het 
eindresultaat.

Wat was de grootste uitdaging van dit project?
Het gevoel van een verzorgingshuis eruit halen. Dat 
hebben we gedaan door de leuningen aan de muren te 
verwijderen, andere verlichting te gebruiken, de gangen 
en het trappenhuis fris en herkenbaar te maken. De ap-
partementen zijn nu ook veel groter en lichter en hebben 
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Woningcorporatie Habion
Woningcorporatie Habion is landelijk actief in de huisvesting van oude-
ren. De ouderenhuisvester beschikt over zo’n vijfduizend zelfstandige 
ouderenwoningen. Daarnaast bezit het zo’n 85 gebouwen met zo’n  
vijfduizend plaatsen voor verzorging en verpleging. Op termijn zal een 
deel van deze gebouwen worden getransformeerd naar zelfstandige  
woningen.

allemaal een eigen huisnummer en videofoon. De venti-
latiesystemen zijn verbeterd en de keukens en bad-
kamers vernieuwd. Van de voormalige gaarkeuken  
hebben wij bergingen en een stallingplaats voor scoot - 
mobielen en (elektrische) fietsen gemaakt. We hebben 
van 156 voormalige kleine kamers in totaal 119 grotere 
woningen gemaakt waarvan 28 éénkamerappartemen-
ten (30 m2) en 91 tweekamerappartementen (45 m2)

Hoe kwamen jullie bij Hemubo terecht?
We hebben bij de uitvraag naast prijs gelet op kwaliteit 
en ervaring met werkzaamheden in bewoonde staat. De 
woningen waren weliswaar niet bewoond, maar de acti-
viteiten gingen gewoon door. Daar heeft Hemubo goed 
op in gespeeld. Een compliment gaat naar 
Gert-Jan Gentenaar, uitvoerder op dit project; technisch 
heel sterk en hij snapt de omgeving waar hij zich in be-
weegt. Het team Arcadia, Hemubo en Habion begrijpen 
elkaar heel goed. We hadden aan een half woord ge-
noeg. Soms heb je die klik.

Het is een kleurrijk geheel geworden! 
We hebben elke verdieping een ander kleuraccent  
gegeven. Tegenover de lift hebben we fotobehang ge-
plaatst met typisch Nederlandse thema’s. Dit unieke 
kleurenpalet heeft enorm bijgedragen aan de uitstraling 
van het gebouw. Dat geldt ook voor de herkenbare  
entree, ontworpen door een architect van Hemubo. 

Het eindresultaat is fantastisch. Waar ben je 
zelf het meest trots op?
Hemubo werkt volgens de Lean-werkwijze, die Habion 
inmiddels ook intern aan het implementeren is. De voor-
delen zijn legio; werknemers worden aangesproken op 
hun zelflerend-vermogen, wat de werksfeer en daar-
mee ook de kwaliteit van het werk ten goede komt. Ze 
lopen hier met plezier rond en de werk-drive is enorm. 
Communicatie met bezoekers is erg belangrijk dus we 
werkten met ‘smiley-borden’, waarop wordt aangege-
ven wanneer er overlast is te verwachten. Het klinkt een 
beetje cru maar naar het schijnt was er bij een soortge-
lijk project in een verzorgingshuis minder ziekteverzuim 
onder (verzorgend) personeel en waren er minder sterf-
gevallen onder bewoners. Het is namelijk ook gewoon 
gezellig, ‘werklui’ over de vloer. Onder ouderen, onze 
doelgroep, is er heel veel eenzaamheid. Door renovatie, 
verbouwing en groot onderhoud is er leven in brouwerij.

Arcadia heeft een sociale functie in de wijk, 
kun je daar iets meer over vertellen?
De Gemeente Rotterdam heeft Arcadia in 2016 aange-
wezen als “Huis van de Wijk” Hierdoor is het mogelijk 
om  activiteiten te organiseren en zijn er veel vrijwilligers 
op de been om bijvoorbeeld de receptie te bemensen. 

Ook buurtvereniging 110-morgen is actief in Arcadia en 
runt het restaurant, waar bewoners en bezoekers (warm) 
kunnen eten. 
Verder is er een kapsalon, een fysiotherapiepraktijk en 
een dagopvang voor mensen met geestelijke proble-
men. Voor kinderen is er huiswerkbegeleiding. En er is 
een klusteam, gerund door vrijwilligers, waarbij je voor 
van alles terecht kunt: hulp bij verhuizen, kluswerkzaam-
heden in huis of voor de reparatie van je spulletjes. 

Paul van der Woude
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Waarom hebben jullie Hemubo de werkzaam
heden gegund?
We hebben in totaal vier aannemers gevraagd een voor-
stel te doen op basis van 40% prijs en 60% kwaliteit  
volgens het EMVI principe. Het plan van aanpak van  
Hemubo was het meest overtuigend. Hemubo heeft in 
haar plan van aanpak ruim aandacht gegeven aan bewo-
nerscommunicatie en dat vinden wij erg belangrijk. Daar-
naast scoorde Hemubo zeer goed op kwaliteit en heeft 

ze ons extra opties gegeven. Wij wilden naar een ener-
gielabel B door de buitengevel te isoleren, gevelstrips 
aan te brengen en enkelglas te vervangen door dubbel-
glas. Hemubo stelde voor méér te doen. Door mechani-
sche ventilatie aan te brengen, kunststof dakkappen over 
de houten dakkappen te plaatsen en nieuwe kunststof 
kozijnen aan te brengen zijn we naar een energielabel A 
gegaan. Bovendien is de technische levensduur ver-
lengd en zijn onderhoudskosten aanzienlijk verlaagd. 

Woningcorporatie Haag Wonen besluit in 2015 één van haar wooncomplexen in de wijk Moerwijk 

in Den Haag grondig te verbeteren. De 145 woningen staan aan de Jan Luykenlaan, Moerweg, 

Pieter Langendijkstraat en de Joan Blasiusstraat. In november 2016 startte het groot onderhoud. 

Er waren, zeker in het begin, wat hobbels te nemen. Nu het resultaat zichtbaar is zijn de bewoners 

heel tevreden. Kirsten Dubbelman van Woningcorporatie Haag Wonen is trots. Kirsten: “Het is 

boven verwachting mooi geworden. Hemubo heeft het ontwerp gemaakt en de uitstraling van het 

gebouw teruggebracht naar hoe het in 1954 was.”

Hemubo en Haag Wonen brengen gevels 
in Haagse Moerwijk terug naar 1954
Haag Wonen haalt meer uit 
groot onderhoud
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De opstartfase verliep moeizaam, hoe  
kwam dat?
We kwamen bij het opstarten van de proefstrang extra 
werkzaamheden tegen die we niet tegenkwamen in de 
onderzoeksfase noch in de proefwoning. Waterleidin-
gen sprongen spontaan en moesten vervangen worden,  
er was meer asbest dan we aanvankelijk dachten en we 
moesten meer beton herstellen op de balkons. We heb-
ben ook een volledig nieuw kanaal moeten maken voor 
mechanische ventilatie. Door slecht weer liep de gevel-
isolatie ook nog eens vertraging op. Wij haalden daar-
door de planning niet. We waren vooral druk met het  
oplossen van de problemen en vergaten de vertraging 
en de gevolgen daarvan te communiceren met de be-
woners. Dat leidde tot extra overlast en onvrede.

Hoe hebben jullie dit opgelost?
We hebben ons eerst gericht op de bewoners waar het 
niet goed ging. Op basis van hun feedback hebben we 
opnieuw naar de werkzaamheden en de planning geke-
ken zodat we de overlast nog meer konden beperken. 
Ook hebben we onze beheersconsulenten en de soci-
aal begeleider van Hemubo fulltime ingezet, omdat be-
woners aangaven dat ze hun vragen en klachten onvol-
doende kwijt konden. Bovendien hebben we meer 
rustwoningen beschikbaar gesteld, hebben we voor 
meer watertapkranen gezorgd en extra sanitaire units 
neergezet. Ook hebben we extra opslagruimte beschik-
baar gesteld voor huisraad van onze bewoners.

Als je terugkijkt op dit project waar word je 
dan blij van?
In de eerste plaats ben ik heel blij dat we op tijd een om-
slag hebben kunnen maken. Door met de bewoners in 
gesprek te gaan en het plan aan te passen, loopt het nu 
veel beter. De planning hebben we aangepast zodat die 
beter aansloot bij de wensen van onze bewoners in 
plaats van bij de bouwstroom. We hebben een informa-

tieavond voor onze bewoners georganiseerd en hen 
verteld hoe we het anders gingen doen, wat dit voor hen 
betekent en wat ze precies te wachten staat. Elkaars 
taal spreken is ontzettend belangrijk. Hemubo en Haag 
Wonen zijn strakker met de bewoners én met elkaar 
gaan communiceren. Dit betekende extra werkzaamhe-
den en nog meer inzet en daar zijn we samen goed uit-
gekomen. We hebben de bewoner een veel prominen-
tere plek gegeven in de Lean planning. 
In de tweede plaats ben ik erg trots op het resultaat dat 
nu steeds meer zichtbaar wordt. Ik kom uit de nieuw-
bouwwereld en dit gaat over onderhoud van bestaande 
bouw. Ik had niet durven dromen dat daar zo veel in mo-
gelijk is. De uitstraling van het pand, het kleurgebruik, 
de technische verbeteringen. Heel erg mooi. Op het 
project werkt iedereen inmiddels plezierig met elkaar 
samen. Er is een goede sfeer en iedereen is goed aan-
spreekbaar.
En waar het uiteindelijk allemaal om draait: dat de be-
woners blij zijn met alle verbeteringen en weer vol trots 
kunnen wonen in hun wijk! Moerwijk! 

Kirsten Dubbelman
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De afdeling bestaat uit Mirte, Lieke, Kim, Soheil, Maar-
ten en Thijs waarvan de eerste vijf Bouwkunde hebben 
gestudeerd en Tendermanager en Architect zijn. Thijs 
heeft Industrieel Ontwerpen gestudeerd en is Concept-
ontwikkelaar. De afdeling is betrokken vanaf de aanbe-
stedingsfase tot en met de oplevering van een project. 
Soheil: “Als team vertalen wij eisen en wensen van onze 
opdrachtgevers in op maat uitgewerkte plannen. In de 
loop van de tijd worden de uitvragen steeds complexer 
waardoor er meer behoefte is aan projectspecifieke en 
uitvoerige plannen. De werkzaamheden variëren van 
het maken van een communicatieplan voor een senio-
rencomplex tot het maken van een compleet ontwerp 
voor een hele straat. De korte lijnen tussen verschillen-
de werkmaatschappijen van Hemubo zorgt voor snel-
heid in het proces. Dit beleef ik als een fijne en leer-
zame ervaring.”

Naast uitgebreide beschrijvingen van de werkzaam-
heden en architectonische impressies geeft de afdeling 
conceptontwikkeling ook inzicht in planning, bewoners-
communicatie, risico’s en garanties en behoud van  
karakteristieke elementen.
Maarten: “Het is heel leerzaam om alle facetten van de 
bouw mee te krijgen. Bovendien zijn we een jong, ge-
dreven en leergierig team. De drie meiden zitten vol met 
energie en ik vind het mooi om te zien wat zij allemaal in 
dit ‘mannenbolwerk’ voor elkaar weten te krijgen.” 
De afdeling werkt in teamverband of individueel aan 

een bepaald project. Mirte was tijdens de selectie ver-
antwoordelijk voor het plan van aanpak van de ‘Jan  
Luykenlaan’. Mirte: “Samen met de verschillende werk-
maatschappijen binnen Hemubo heb ik nagedacht over 
de bewonerscommunicatie, hoe wij overlast kunnen mi-
nimaliseren, de planning en bouwplaatsinchting, ener-
getische verbeteringen en de uitstraling en detaillering 
van het complex. Onze afdeling vormt de spil binnen 
zo’n project en brengt deze verschillende elementen sa-
men tot een compleet verhaal. Na het winnen van de 
selectie bleef ik bij het project betrokken. Tijdens de 
voorbereidingsfase was ik verantwoordelijk voor het 
contact met de Welstand, het controleren van de details 
op esthetica en het uitwerken van het ontwerp, waaron-
der de kleurenstaat, hekwerken, postkasten, nieuwe 
voordeuren, steenstrips en kozijnen. Het complex ken-
merkt zich door fijne details in het baksteen, aandachtig 
ontworpen kopgevels en witte, betonnen kaders rond-
om de kozijnen. Door een zorgvuldig ontwerp hebben 
wij deze oorspronkelijke details behouden. Ik ben trots 
op het resultaat van het team. Moerwijk is een wijk met 
sociale uitdagingen waar nu een hoop renovaties wor-
den uitgevoerd. Het groot onderhoud aan o.a. de Jan 

Afdeling Concept ontwikkeling 
van Hemubo voorgesteld! 

Eigen architecten 
in huis is bijzonder

De afdeling Conceptontwikkeling is vier jaar 

geleden organisch ontstaan door een ver-

schuiving in de markt van prijs naar kwaliteit.  

Er ontstond daardoor de behoefte vanuit de 

opdracht gevers naar meer kennis en kwaliteit 

bij het bouwbedrijf. Hemubo heeft daarop 

ingespeeld door naast techniek te investeren in 

waardetoevoegende dienstverlening. Zie hier 

de afdeling Conceptontwikkeling, bestaande 

uit zes personen.
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Luykenlaan is echt een verbetering voor zowel de be-
woners als de omwonenden.”

Kim en Lieke hebben samen veel gedaan voor Arcadia. 
Kim: “Voor alle algemene ruimtes hebben we per verdie-
ping een eigen kleurenpalet samengesteld dat frisheid en 
levendigheid in het gebouw terugbrengt. Elk kleurenpalet 
gaat gepaard met een typisch Nederlands thema, zoals 
een bos tulpen of een molenlandschap, met bijbehorend 
fotobehang in de liftzone. Zo krijgt elke verdieping een 
eigen uitstraling dat voor de bewoners voor herkenning 
en een gevoel van thuiskomen zorgt.” Lieke: “Ik was ver-
antwoordelijk voor het ontwerp van de entree en het 
maken en optimaliseren van de nieuwe plattegronden 
van de woningen. Het is een uitdaging om binnen de be-
staande kaders een nieuw ontwerp neer te leggen pas-
send bij het gebouw en de bewoners. De entree die ik 
heb ontworpen is het visitekaartje van het vernieuwde 
complex. Daar ben ik trots op.”
 
Binnen de afdeling conceptontwikkeling heeft Thijs een 
status aparte. Thijs: “In mijn werk focus ik op industriali-
satie van bouwprocessen, hiervoor betrek ik vaak fabri-

kanten van buiten de bouw om in samenwerking met 
ons slimmere producten te ontwikkelen. Dit doe ik zowel 
voor projecten en aanbestedingen als voor ons algeme-
ne productportfolio. De ‘B8U’ badkamer is hier een 
mooi voorbeeld van, of de ontwikkeling van gevelele-
menten voor het ACA project. Deze rol, te midden van 
architecten enerzijds en de praktische kennis van onze 
werkmaatschappijen anderzijds is ontzettend divers en 
biedt veel uitdagingen.” 

v.l.n.r. Kim Pietersz, Soheil Foroutanian, 
Maarten Kist , Lieke Kraan, Mirte Geul en Thijs de Booij
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Gemeentelijk monument Elisabeth Otter-Knoll 
prachtig hersteld
Duurzaam gerenoveerd in de 
TCO gedachte van de wijk

De Elisabeth Otter-Knoll is een gemeentelijk monument in Amsterdam Oost. Hemubo heeft in 

nauw overleg met Bureau Monumentenzorg Amsterdam, Ymere en de bewoners van de 

Elisabeth Otter-Knol een onderhoudsplan ge maakt waarbij de oorspronkelijke uitstraling, zowel 

binnen als buiten, behouden blijft. Een aantal werkzaamheden aan exterieur en interieur worden 

hiernaast toegelicht. De foto’s van dit prachtige statige pand spreken echter voor zichzelf!
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Het pand Elisabeth Otter-Knoll is in de periode 1905-1912 gebouwd. Het ontwerp  
is van Jan van Looy. Het pand is carré-vormig en heeft een binnentuin. In 1894  
kocht Elisabeth Otter-Knoll een terrein van 2025 vierkante meter aan het Eikenplein. 
Het gebouw was bestemd voor ‘oudere fatsoenlijke dames’ die buiten hun schuld 
om niet in staat waren in hun onderhoud te voorzien. De dames moesten minstens 
55 jaar oud zijn, ongehuwd of weduwe, kinderloos en bij voorkeur protestants.  
In 1912 werd het gebouw geopend met zestien woningen, een eet- en conversatie-
zaal en een regentenkamer.
Tegenwoordig zitten er drie woongroepen en een kantoor in het pand. Het interieur 
is in grote lijnen nog gaaf aanwezig. Het gebouw heeft hierdoor van binnen en  
buiten een statige uitstraling, die we behouden.
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Exterieur
Dak: Alle dakdelen hebben nieuwe dakbedekking  
gekregen. Op de schuine delen is de bitumineuze  
dakbedekking vervangen door natuurstenen leien in 
maasdekking. Op de platte daken is de bitumineuze 
dakbedekking vervangen voor nieuwe bitumineuze 
dakbedekking. Alle houten dakelementen zijn vervan-
gen of duurzaam geconserveerd. De ronde dakdelen 
zijn voorzien van zinken losanges waarmee de oor-
spronkelijke uitstraling is hersteld.

Glas: Vanwege de originele kozijn/raamprofileringen 
was het niet mogelijk om isolatieglas toe te passen.  
Bewoners hadden last van koudeval omdat het raam-
oppervlak heel groot is. Om hierin tegemoet te komen 
hebben wij i.o.m. Ymere en Monumentenzorg gekozen 
voor een isolerende folie.

Entree: De postkasten en intercompanelen zijn vervan-
gen. De uitstraling is gelijk aan de bestaande situatie. 
De buitendeuren zijn gerestaureerd en geschilderd.

Interieur
Gangen en trappen: De bestaande mozaïekvloeren zijn 
waar nodig gerepareerd. Het linoleum is gedeeltelijk 
vervangen. De scherpe randen van lambriseringen en 
loszittende treden zijn hersteld, het stucwerk is gerepa-
reerd, de gangen en trappenhuizen zijn geschilderd. 
Voorafgaand heeft er een kleur historisch onderzoek 
plaatsgevonden om vast te stellen welke verflagen en 
bijbehorende kleuren in het verleden zijn toegepast. 
Hieruit zijn twee kleuren, ivoorwit en ‘Bentheimer’ geel, 
naar voren gekomen waaruit de bewoners een keuze 
hebben gemaakt.

Badkamers en toiletten: In de gemeenschappelijke  
badkamers zijn het tegelwerk, sanitair, stucwerk en het 
leidingwerk vervangen. De badkamers zijn geschilderd. 
De individuele toiletten hebben grotendeels nog de ori-
ginele granitovloer en wandtegels. 
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Hoe zijn jullie bij Hemubo terecht gekomen?
Mitros heeft 10 partijen uitgenodigd om een plan voor 
groot onderhoud in te dienen voor de 362 woningen. 
Daar zijn uiteindelijk twee partijen van over gebleven. 

Met beide partijen hebben wij acht weken intensief  
ideeën uitgewerkt, de zogenaamde  mini-bouwteam-
fase, waarna beide partijen ieder twee plannen hebben 
gepresenteerd aan een delegatie van Mitros en een  

Project ACA is in vele 
opzichten uniek

In het najaar van 2015 besluit Mitros een mooi, uniek en omvangrijk project te starten namelijk groot onderhoud 

aan de drie 10-hoog flats (362 woningen) aan de Atlasdreef, Centaurusdreef en Apollodreef (ACA) in Utrecht 

Overvecht. De flats zijn in 1967 gebouwd met het Intervam bouwsysteem. De complexen met dit bouwsysteem 

zijn in de jaren ’60 gebouwd en zijn een typisch voorbeeld van naoorlogse systeembouw. Het bouwsysteem 

maakte het mogelijk om in korte tijd tegen relatief lage kosten veel woningen te bouwen. Landelijk zijn er 14.000 

woningen volgens dit systeem gebouwd waarvan er 6.500 in Utrecht staan. Veel van deze woningen zijn in de 

aankomende periode aan groot onderhoud toe. Zo ook de drie 10-hoog flats ACA. 

Een gesprek met Fred Mommers, projectconsulent, Gebert van Moorst, projectmanager, en Joop ten Brink,  

projectontwikkelaar.

Wooncorporatie Mitros start met groot onderhoud 
10-hoog flats in Utrecht Overvecht
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kleine vertegenwoordiging van bewoners. Beide partijen 
hebben hierbij kwalitatief hoogwaardige plannen ingele-
verd en gepresenteerd, helaas ver buiten het bereik van 
de financiële kaders van Mitros. Bij het aanscherpen  
van de plannen met beide partijen bleken uiteindelijk de 
gesprekken met Hemubo beter te verlopen en dat heeft 
de doorslag gegeven Hemubo het project te gunnen. 
Uniek om zo lang over gunning te doen, zo intensief met 
twee partijen te onderhandelen en te praten, maar abso-
luut nodig. Het is een investering die zich op de lange 
termijn gaat uitbetalen. Door dit volume en de repeteer-
baarheid van uitgangspunten ligt er een kans voor  
Hemubo en voor ons om een kostenefficiënt, reprodu-
ceerbaar product en proces neer te zetten. We gaan  
ervan uit dat als we het voortraject uiterst serieus nemen 
en over werkelijk alles heel goed nadenken, we in de 
toekomst meters kunnen maken met de 1800 woningen 
van Mitros in de 10-hoog flats in Overvecht.

Wat is de doelstelling van Mitros?
Wij willen de woningen van ACA technisch en functio-
neel op orde brengen en er voor zorgen dat bewoners 
weer prettig wonen. Daarnaast willen we met het groot 
onderhoud en de nieuwe uitstraling van de flats de hele 
wijk upgraden. Dat is nodig, er is veel sociale problema-
tiek in de buurt. Als bewoners weer trots kunnen zijn op 
hun woning en hun directe omgeving heeft dat invloed 
op de hele wijk. 

Hoe staan de bewoners tegenover groot 
onderhoud?
In november doen we een draagkrachtmeting waar we 
70% draagvlak moeten ophalen. Dat is spannend, al 
gaan we er vanuit dat we dat halen. De bewoners erva-
ren op het moment veel overlast van vocht en tocht. 
Badkamers, toiletten, keukens en kozijnen worden ver-
nieuwd, de blokverwarming wordt privé-verwarming en 
de lift komt tot aan de begane grond. De grootste voor-
uitgang is de geveloplossing die Hemubo aan het ont-
wikkelen is. De nieuwe, hoogwaardige geïsoleerde schil 
is een flexibel toepasbaar systeem: het biedt op termijn  
de mogelijkheid van een ‘All-Electric’, ‘Nul-op-de-Meter 
flat’. Met deze schil wordt elke Intervam flat maximaal 
voorbereid op een toekomst waarbij installatie keuzes 
kunnen variëren, afhankelijk van bestaande  voorzienin-
gen, ambities en omgeving. Daarnaast biedt het  
systeem de mogelijkheid voor verschillende architecto-
nische keuzes en afwerkingen, zodat een wijk nooit een-
tonig wordt. Bovendien gaan we door deze toepassing 
van een D-label naar een A+-Label. Dat scheelt voor  
bewoners in stookkosten. De intentie is al deze verbete-
ringen zonder of met een heel kleine huurverhoging 
door te voeren. 

Jullie willen de uitstraling van de flats ver
beteren, hoe staat Welstand daar tegenover?
Het is belangrijk te weten dat toen deze flats werden  
gebouwd, midden jaren ’60, dit een middenstandswijk 
was. Deze industriële bouw stond voor licht, lucht en 
ruimte: ‘State of the art’.
Dat gevoel willen we terug. Een moderne uitstraling in 
plaats van een grauwgrijze flat. Welstand is van mening 
dat we niet té veel aan het beeld moeten veranderen 
omdat je daarmee de rest van de buurt degradeert. Wij 
willen juist verandering, eruit knallen. Toevallig hebben 
we net een gesprek met Welstand gehad en we komen 
steeds dichter bij elkaar. Dat is gaaf te merken. 

De stadsantropoloog
Mitros heeft advies gevraagd aan een stadsantropoloog. Zij heeft op basis van 
participerend onderzoek vijf kernwaarden geformuleerd waarmee we dit project 
moeten aanvliegen: ‘dichtbij’, ‘gewoon goed’, ‘eerlijk’, ‘oog voor diversiteit’ en 
‘oog voor detail’. Wij zijn bezig dit concreet te maken. ‘Dichtbij’ hebben we bij-
voorbeeld vertaald in een klankbordgroep van bewoners die meedenken en 
meebeslissen over dit project door een buurtbeheerder aan te stellen die kleine 
problemen meteen oplost. Projectconsulent Fred loopt hier al vanaf april 2017 
rond. En zo zijn er meer voorbeelden. We merken nu al dat bewoners meer 
vertrouwen krijgen en actief meedenken over hun buurt.  

Gebert van Moorst en Joop ten Brink
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In Boskoop, op een soort eilandjes, omringd door sloot-
jes en midden in het groen, staan drie huizenblokken 
met in het totaal 54 woningen genaamd het Klaverblad. 
Een jaar of acht geleden begon wooncorporatie Trifoli-
um op deze plek met gebiedsontwikkeling. Door allerlei 
onvoorziene omstandigheden en door de vraag of sloop 
en nieuwbouw beter zou zijn dan upgraden duurde het 
nog tot mei 2016 tot het Klaverblad werd geüpgrade tot 
dat wat ze nu is. 

Dico Dullemond, projectleider van Woonforte, vertelt 
over het groot onderhoud dat Hemubo heeft uitgevoerd 
en waar twee heel belangrijke problemen mee zijn op-
gelost. Vochtproblematiek en een laag energielabel.  
Dico: “De blokverwarming en het gehele leidingsysteem 
bevond zich in de kruipruimte. Daar werd het warm  én 
de relatieve vochtigheid hoog. Door damptransport 
kwam er heel veel vocht in de vloer en spouwmuren  
terecht en ontstonden er condensatieproblemen. Door 

het plaatsen van individuele centrale verwarming ver-
vielen de transportleidingen in de kruipruimte waarmee 
het probleem volledig is opgelost. Door deze ingrepen 
gaat het energieverbruik van de bewoners flink omlaag. 
Een ander voordeel is dat we de elektrische boiler kon-
den vervangen door een extra keukenkastje. 
De buitenwerkzaamheden hadden een grote impact op 
de bewoners en waren tegelijkertijd een grote verbete-
ring in het klimaat: Het slopen van het buitenspouwblad 
en nieuwe extra isolatie aanbrengen, de beglazing ver-
vangen en het gevelisolatiesysteem opbouwen. We zijn 
hierdoor van een F-label naar een A-label gegaan.”

Bewoners
De bewoners hebben uiteraard last gehad van de bin-
nenwerkzaamheden, deze duurden maar drie tot vier 
dagen. Hiermee werd de overlast geminimaliseerd. Een 
grotere impact hadden de buitenwerkzaamheden. Dico: 
“Je kunt, helaas, niet stil slopen. We hebben een aantal 
bewoners gecompenseerd door een wisselwoning aan 
te bieden in een nabij gelegen verzorgingshuis. Daar-
naast heeft Hemubo gezorgd voor een CommuniKEET, 
een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en 
de werkzaamheden even kunnen ontvluchten. Het uit-
eindelijke resultaat is prachtig. Esthetisch is het ontzet-
tend opgeknapt door onder andere het witte stukwerk. 
Het aanzicht van het blok is sprankelend, fris. Het bin-
nen klimaat is verbeterd, de stookkosten zijn verlaagd 
en de bewoners zijn tevreden. Ik ben trots op het eind-
resultaat.” 

Een parel midden in het groen in Boskoop
Van een F label naar een A label!

Trifolium wordt Woonforte
In 2016 besluiten woningcorporatie Trifolium en Wonen Centraal samen 
te gaan als Woonforte. Het groot onderhoud project Klaverblad is gestart 
door Trifolium en nu de fusie 1 april 2017 een feit is geworden, is het 
Klaverblad het eerste project dat Woonforte in zijn nieuwe hoedanigheid 
oplevert.

“Een sprankelend huizenblok!”

Dico Dullemond



15Nieuwsbrief 30 Juni 2017

Niels van Surksum, Commercieel Adjunct Directeur 
HMB W-Techniek en Hemubo E-Techniek, benadrukt 
dat de jaarlijkse controle door zogenaamde Certifice-
rende Instanties (CI’s) behoorlijk ver gaat. Niels: “Met zo 
een controle zijn we een hele dag bezig. Er wordt geke-
ken naar de boekhouding, de diplomering van perso-
neel, de veiligheid op de werkvloer. Men checkt of de 
materialen die we gebruiken voldoen aan de eisen. Of 
werkomschrijvingen correct en volledig zijn, ontwerpen 
volgens de laatste richtlijnen zijn gemaakt en aan de 
wettelijke bepalingen voldoen. Het is te veel om op te 
noemen.”

Het grote verschil tussen erkenning of certificering is 
dat erkende bedrijven eens per vijf jaar steekproefsge-
wijs een controle krijgen, daar waar gecertificeerde be-
drijven dat jaarlijks krijgen. Hemubo toont aan, door 
voor certificering te kiezen, werkzaamheden volgens 
vaste voorschriften en procedures uit te voeren en te 
voldoen aan de eisen uit wet- en regelgeving.Bovendien 
kan Hemubo door certificering zich onderscheiden van 
concurrenten. 

Eén loket voor kwaliteitslabels
Door de fusie van Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI) en de Stichting Erkenning 

Installatiebedrijven (SEI), nu onder de naam Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL), is er 

nog maar één loket voor kwaliteitslabels. Voor zowel opdrachtgevers als installateurs is een 

kwaliteitslabel van groot belang. Het schept vertrouwen en geeft de garantie dat het installatie-

werk veilig en deskundig wordt uitgevoerd. Er is echter een verschil tussen ‘erkenning’ en ‘cer-

tificering’. Certificering gaat een stapje verder. Daar waar erkenning voor de particuliere en de 

kleine zakelijke markt meestal voldoende is, is certificering met name voor de zakelijke markt 

van groot belang. Hemubo heeft op E-techniek vier certificaten, op W-techniek zeven. Dat 

betekent dat Hemubo op het gebied van E&W-techniek alles zelf in huis heeft. 

Gecertificeerd
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In 1982 is de Stichting Nederland-Amerika 

(SNA) opgericht. Hemubo steunt SNA 

door elk jaar een bijdrage te leveren om 

WO II veteranen te eren. 

“Opdat wij niet vergeten” 
Met dat motto helpt Stichting Nederland-Amerika elk jaar veteranen uit de geallieerde 
landen terug te keren naar Nederland om deel te nemen aan de herdenkingen rond 
Market-Garden en zo de huidige generatie een kans te geven om de bevrijders van 
ons land te ontmoeten. Zo kan deze generatie hen haar dank betuigen voor de vrij-
heid waarvoor zij hun jonge leven in de waagschaal hebben gesteld.

De tweede wereldoorlog soldaten uit Amerika, Canada en Engeland hebben ons vrij-
heid, vrede en welvaart gebracht. Daarom willen wij ruimhartig een bijdrage leveren 
aan de komst van deze helden. Ook dit jaar, van 11 tot 18 september, zullen 20 dap-
pere mannen en hun begeleiders Nederland bezoeken. Hemubo steunt dit van harte!

Hemubo steunt jaarlijks Stichting 
Nederland-Amerika 
WO II veteranen blijven 
we eren!

Hemubo Almere BV is aan -
gesloten bij diverse vak- en 
brancheorganisaties en 
beschikt over alle relevante 
certificaten.
De certificeringen zijn verleend 
op basis van het binnen de 
gehele groep van toepassing 
zijnde KAM-systeem. Daarin 
zijn de criteria vastgesteld 
waaraan kwaliteits zorg, 
arbeids omstandigheden en 
milieuzorg moeten voldoen.


