
WONEN AAN HET HOF
REVITALISATIE EN RENOVATIE VAN VIJF PORTIEKFLATS IN HILVERSUM
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INTRODUCTIE
In mei 2010 is de afsluiting van het project aan de Jacob Roggeveenstraat en 

Willem Bontekoestraat in Hilversum gevierd met een barbecue. De bewoners zijn

blij met hun vernieuwde onderkomen. De weg ernaartoe was een fascinerende

zoektocht. Architect Herman Kreijkes maakt jullie in dit projectnieuws deelgenoot

van dat proces en het eindresultaat.

LOCATIE
Jacob Roggeveenstraat 3-145 en Willem Bontekoestraat 2-24 in Hilversum

PROJECTOMSCHRIJVING 
Revitalisatie en renovatie van in totaal 84 portiekwoningen in vijf gebouwen

JACOB ROGGEVEENSTRAAT

OUDE AMERSFOORTSEWEG
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A. het rode hof

B. het roze hof

C. het gele hof

D. het grijze hof

E. het oranje hof



DE SFEER VAN DE LOCATIE
Voor ik aan de slag ga, laat ik altijd de sfeer van de locatie op me inwerken. Saai en

nietszeggend waren de eerste woorden die bij me opborrelden toen ik tussen de 

na oorlogse (1959/1960) portiekflats rondliep: vijf portiekflatgebouwen in een groene

setting. Toch vind ik het te makkelijk om het ontwerp van destijds met hedendaagse

ogen te veroordelen. De architect, P.J. Verschuijl, had destijds een beperkt budget en

heeft deze flats met een reden zo bedacht. 

In gesprekken met de bewoners kwam de historie van de buurt al snel tot leven. Een

oudere bewoner vertelde dat iedereen elkaar vroeger op het grasveld ontmoette. ‘We

zaten gezellig buiten of maakten een praatje in het portiek.’ Doordat de samenleving

individueler werd, is dit verbindende element weggevallen. Ik wilde deze verbinding

weer terugbrengen. Ik wilde de mensen weer bij het gebied betrekken, en bij elkaar. 

Mijn uitgangspunt was om samenhang aan te brengen tussen de flats, de grasvelden

en de bewoners. Mijn doel was de bewoners binnenshuis weer bij de buitenruimte te

betrekken. Om dat te bereiken heb ik gekozen voor drie grote ingrepen. 
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DE EERSTE INGREEP
EEN NIEUWE HUID
De eerste ingreep is cruciaal: alle flats hebben nieuw gemetselde gevels, dat geeft

een krachtige uitstraling. Per grasveld heb ik een kleur steen gekozen. Er staan nu

niet langer vijf portiekflats op een heel groot grasveld maar vijf flats omarmen

samen vier hoven met hun eigen kleur. Dat geeft een geborgen sfeer. Ieder flat -

gebouw heeft twee kleuren, bijvoorbeeld geel aan de entreezijde en rood aan de

woonzijde. Een bewoner kan nu bezoek de weg wijzen aan de hand van de kleur:

‘mijn voordeur is in het grijze hof’.

Op de kopgevels van het gebouw is één baksteenkleur aangebracht zodat er vanaf de

straat een rustig beeld ontstaat. Kunstenares  Margreet Hajee heeft kunst objecten

op alle kopgevels geplaatst. Dit vergroot nog de herkenbaarheid van de verschillende

flats.  
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Baksteentinten

A. het roze hof

B. het gele hof

C. het grijze hof

D. het oranje hof

E. het rode hof

F. de kop



MINDER AFVAL, MEER ISOLATIE 
Mijn eerste plan was de oude gevel door nieuw metselwerk te vervangen. Dat leek

financieel en constructief in eerste instantie ook haalbaar. Bij nader onderzoek van

de constructie van het gebouw bleek dat het slopen van de oude gevel toch overlast

zou veroor zaken in de huizen doordat allerlei ankers door de muren moesten 

worden aan gebracht. Dat zou de interieurs zeker beschadigen. We hadden juist met

elkaar afgesproken dat we de bewoners zo min mogelijk overlast zouden bezorgen,

dan moet je ook zo’n hindernis nemen. Ik schep er dan plezier in om binnen de

smalle kaders zo mogelijk een nog betere oplossing te bedenken. Ik bedacht na veel

technisch onderzoek dat het mogelijk is om een extra gevel te metselen terwijl je de

oude laat staan. Het is bovendien duurzamer, je hebt minder sloop afval en er is

meer geluids- en warmte-isolatie. 

Enige nadeel is dat de nadruk van geluidsoverlast meer komt te liggen op het  geluid

tussen de woningen, een aspect dat vaak wordt onderbelicht bij gevel renovatie. 

Bewoners konden met een huurverhoging wel kiezen voor geluid werende 

voorzieningen in de woning.
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DE TWEEDE INGREEP 
VERLENGING VAN DE WOONRUIMTE
De tweede ingreep was het aanbrengen van balkons. Deze verlenging van de 

woonruimte geeft de mensen letterlijk meer zicht op elkaar. Buren zien elkaar

thuiskomen, horen elkaar kletsen en kunnen weer groeten. 
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BEWONERSPARTICIPATIE
De opdrachtgever wilde graag dat de bewoners inspraak zouden hebben in alle

kleuren van de flat. Om tot een mooi samenhangend geheel te komen heb ik eerst

de grote lijnen uitgezet, waaronder de kleuren van de gevels. Daarna was de beurt

aan de bewoners. Zij kozen onder meer samen per hof de kleur van de kozijnen uit

een vooraf door mij samengesteld kleurenpalet. Dat leidde tot een geanimeerd

overleg. Daarnaast kregen de bewoners individueel nog diverse keuzes voor hun

flat, bijvoorbeeld of ze een loopdeur of draaideur wilden naar het balkon. Als ze

glas wilden voor hun balkonhek konden ze ook daar zelf de kleur van bepalen. Dat

was voor de bewoners een prettig moment; de toekomst werd ineens helder. 

Inmiddels is alles in gebruik genomen. De bewoners vinden de balkons fantastisch.

‘We zitten heerlijk buiten in de zon’. Ze zijn ook heel trots op hun glaspui, nieuwe

keuken en douche en toilet. Ze hebben allemaal het gevoel dat het hof hun Hof is

geworden. ‘Je voelt het echt als je hier staat. Het is hier fijn thuiskomen.’  
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DE DERDE INGREEP
EEN HERKENBARE VOORDEUR
De derde ingreep is de aanpassing van de portieken. Als de deur achter je dichtviel

was het contact met buiten verdwenen. Ik wilde dat transparant maken. Dat is

prima gelukt. Door het glas heb je nu binnen nog voeling met de grasvelden buiten.

Dat draagt bij aan het gevoel dat je thuiskomt. 
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INZICHT IN HET GELD
Om deze ingrepen uit te kunnen voeren, probeer je als architect iedereen mee 

te krijgen, zeker ook de bewoners. Vaak verkeren de bewoners al jaren in 

onzekerheid over hun huis en zijn ze kwaad. Gaat het gesloopt worden? Wordt het

gerenoveerd? En hoe dan wel? Mensen zitten maar met een paar dingen in hun

hoofd: krijg ik een nieuwe keuken en wanneer wordt de lekkende kraan eens een

keertje gemaakt? Deze bewoners hebben bovendien heel weinig geld - echt heel

weinig – en zijn heel bang voor huurverhoging. 

Je moet goed luisteren en tegelijk heel duidelijk zijn. Ik vind het belangrijk om de

bewoners te delen in de financiële haalbaarheid van het project. Dat is eerlijk en

geeft hen vanaf het begin ook werkelijk inzicht in de bandbreedte van de keuzes. Je

kan wel alles willen maar dan sta je aan het eind met lege handen. Dat moet je met

de bewoners en de woningbouwvereniging blijven communiceren: waar is je geld.

Bij de keuze voor de ingrepen houd ik meteen rekening met de financiële 

con sequenties. Metselwerk is prijziger dan bijvoorbeeld gevelbekleding of 

gevel stucwerk. Dat geld moet ergens vandaan komen. Ik heb de gevels, kozijnen,

entrees en balkons daarom zo ontworpen dat de mensen in hun woning konden

blijven tijdens de renovatie. Daardoor kon ik ook het budget gebruiken dat anders

bestemd was voor het aanbieden van een tijdelijke wisselwoning en her inrichtings -

kosten voor de bewoners. Dat is winst voor iedereen.
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TENSLOTTE
Om dit eindresultaat te bereiken moet je als architect steeds je verhaal overeind

houden. Er zijn veel tijd, geld en wisselende personen mee gemoeid. Als architect

moet je dan de stabiele factor zijn. Met een luisterend oor en tegelijk een sturende

hand, zodat je niet afdwaalt van je doelstelling maar afstevent op een samen -

hangend eindresultaat. Ik probeer dus ook niet iedereen tevreden te stellen. Bij 

de afsluitende barbecue vertelde een man die vanaf het begin daar woont, dat de

grijze gevelsteen zijn vrouw niet kon bekoren. Hijzelf glunderde: ‘Maar ik vind het

chic, ik kom elke keer heel chic thuis.’ Precies wat ik bedoelde. 

PROJECTGEGEVENS
Projectomschrijving Revitalisatie en renovatie van 84 portiekwoningen in vijf 

gebouwen

Locatie Jacob Roggeveenstraat 3-145 en Willem Bontekoestraat 2-24 Hilversum

Opdrachtgever de Alliantie Gooi en Vechtstreek, Hilversum, www.de-alliantie.nl 

Ontwerp Idioom Architecten, Deventer, www.idioomarchitecten.nl 

Architect Herman Kreijkes, www.idioomarchitecten.nl 

Hoofdaannemer Van Ieperen Groep, IJsselstein i.s.m. Ouwe Gouwe Bouw, Gouda 

www.ieperen.nl en www.ouwegouwe.nl 

Adviseur constructie Konstruktieburo Krabbendam-Boerkoel b.v., Soest,

www.krabbendam-boerkoel.nl

Adviseur installatie De Adviseurs, Apeldoorn, www.deadviseurs.nl

Bouwdirectie Mbam BouwAdvies&Management, Almere, www.bouwcoachalmere.nl

Leverancier installaties Hulst Techniek BV, Elburg

Leveranciers staalconstructie Constructiebedrijf W. Verweij B.V., Gouderak,

www.verweijbv.nl

Start bouw Februari 2009  

Oplevering Mei 2010  10
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OVER IDIOOM ARCHITECTEN 
Idioom Architecten hanteert bij haar ontwerpen drie terugkerende uitgangspunten. 

De geest van de plek is het eerste aandachtspunt, dit is de genius loci. Deze 

Romeinse term staat voor het unieke, onderscheidende en beminde van een plaats.

Net als in de fantasierijke schetsen van Piranesi kan je vervolgens deze unieke

ruimte verkennen in de verbeelding. Dit gaat hand in hand met een gericht zoeken.

Wat kan er met de plek en wat zijn de dromen van de opdrachtgever en huurder?

Aan het eind volgt de praktische uitvoering want werkelijkheid is datgene wat

werkt. Idioom maakt een plan en begeleidt de uitvoering tot een letterlijk én 

figuurlijk waterdicht eindresultaat. 

© 2010 IDIOOM ARCHITECTEN
Herman Kreijkes, architect

Diepenveenseweg 34A, 7413 AR Deventer   

telefoon 0570-605285   

info@idioomarchitecten.nl  

www.idioomarchitecten.nl

COLOFON
Tekst Heleen Bosma, Deventer, www.heleenbosma.nl

Fotografie en ontwerp Elsbeth Volker, Afdeling Kunstjes, Deventer, 

www.afdelingkunstjes.nl
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