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Hulshof Architecten 

 

Hulshof Architecten 30 jaar met een 
MISSIE 
 

- een hoge mate van betrokkenheid bij  
de wensen van de gebruiker 
 
- het ondersteunen met bouwtechnische  
kennis 
 
- het bewaken van de haalbaarheid 
 
- transparantie van het ontwerpen en de   
ontwerpbeslissingen 
 
- een maatschappelijke verantwoordelijkheid  
t.a.v. de omgeving en de opgave 



Hulshof Architecten nieuwbouw projecten 



Hulshof Architecten renovaties en tranformaties 



Huis in Renkum 

Huis in Rotterdam 

Huis in Nijmegen 

Hulshof Architecten particuliere woningen 



Geschiedenis van Het Nieuwe Bouwen  
Oorsprong en imago CPO en bouwgroepen 

• De kraakbeweging in de zeventiger jaren 

• Woongroepen 1974-1990 

• Centraal wonen, 1977  

Het CW-concept ontstond rond 1970 in Denemarken. Het 
eerste Centraal Wonenproject in Nederland werd in 1977 
opgeleverd: De Wandelmeent in Hilversum. 

Centraal wonen in Pijnacker, 1992 

 

Inspiratie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, CPO  



Inspiratie  CPO Terbregse.nl 

TERBREGSE.NL  - Bouwen In Eigen Beheer 
Rotterdam, CPO als succes formule 



Strategie en ontwikkelproces CPO; 

-Mensen zoeken die hier willen wonen en 
investeren 

-Proces planning als onderdeel van de deal 
en korte collectieve geldstromen. 

-Het renovatie plan moet voldoen aan 
regels over bouwkwaliteit en er moet 
gestreefd worden naar een hoog 
duurzaamheidsniveau. 

-Alle deelnemers doen vanaf de ontwikkel 
start mee en moeten er minimaal een jaar 
wonen. 
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Ontwikkelproces 



Het Wallisblok 
Naar een nieuwe ontwerp en ontwikkelformule 

DIY-initiatieven 
 

Hulshof Architecten Wallisblok Rotterdam 



Luchtfoto met nieuwbouw 

Spangen aan de Schie; locatie Wallisblok 



Wallisblok oorspronkelijke toestand 

Schatten en 
uitdagingen 

Haalbaarheids onderzoek CPO formule 



Verwaarloosd en vervallen 
–Drugs en illegale bewoning 

–Slechte funderingen 

–Gebrekkig onderhoud 

–Lekkage  

–> 30% stond langer dan 5 
jaar leeg 

 

 

De bestaande situatie 



De woningen nu: 
 
- Te krap 
 
- Delen van trappenhuis 
is niet gewenst 
 
- Slechte geluidsisolatie 
 
- Geen warmte isolatie 
 
- Niet brandveilig 

Het casco nu: 
 
-Veel scheefstand 
 

-Slecht onderhoud 
 

-Slechte gevels 
 

-Scheuren in metselwerk 
 

-Sierbanden kappot 
 

-Roestende stalen balken 
 

-Kapotte en verrotte ramen 
 

- Enz.enz.enz. 
 
 Uitgangspunten herontwikkeling 

Haalbaarheids onderzoek CPO formule 



Bovenwoning 
2 verdiepingen 
+- 100m2 
 
 
 
Beganegrondwoning 
+ tuin 
+- 95m2 

Vertikaal 
Samenvoegen 
 
Elke woning een 
eigen voordeur aan 
de straat 
 
 
 
 
 

Uitgangspunten herontwikkeling 

Haalbaarheids onderzoek CPO formule 



Ontwikkel strategie, informatie brochure 



Ontwerp; het resultaat 

Gemiddelde prijs 
€ 1100,-/m2 G.O. 
Gerealiseerd in 2006 



De uitvoering; het slopen van de achtergevels 



Hulshof Architecten Wallisblok het resultaat 



Hulshof Architecten klus huur huizen ontwikkeling Pretorialaan 



Erfgoed voorbeeld Amundsenhofje 



Erfgoed voorbeeld Amundsenhofje 



Erfgoed voorbeeld Amundsenhofje 



Erfgoed voorbeeld Amundsenhofje 

Het resultaat, super duurzaam  



Erfgoed voorbeeld VOC zeemagazijn, in uitvoering 



Vlissingsestraat 

Hulshof Architecten in Middelburg vanaf 2004 
Vlissingsestraat 



Vlissingsestraat ontwerp 



Vlissingsestraat resultaat 



Graaf Maurits huis 



 

 

Geschiedenis Havendijkstraat 

Havendijkstraat 



Analyse woningen; bouwtechnisch 

Technische situatie 

Scheuren door zettingen 

Slecht metselwerk, slechte voegen 

Betonrot boven de kozijnen in het metselwerk 

Veel schade in het dak, door steile helling 

Dakkapellen met enkelglas en naar 

buitendraaiende ramen 

 



Analyse woningen; bouwtechnisch 

Zoutschade nog steeds actief 

Vocht problemen 

Scheurvorming door zettingen, 

toenemende scheefstand 

Scheurvorming door roestend staal 

Metselwerk is aangetast 

Steile daken, pannen schuiven 

Houten begane grondvloeren matig 

Natuurlijke ventilatie is onvoldoende 

Vocht 



Foto’s workshop 1 



Foto’s workshop 2 



Mindmap workshop 



Havendijkstraat zoals het was 



Hulshof Architecten  Havendijkstraat nieuwe situatie 

 



Nieuw Middelburg 

Nieuw Middelburg 



Nieuw Middelburg na de inventarisatie 



Complex 128 - omgevingsfoto’s (type D) 



Nieuw Middelburg Amsterdamse school 



Nieuw Middelburg Amsterdamse school 



Kansen-analyse Nieuw Middelburg 
 

metselwerk & kozijnen 

Analyse 

dakkapellen 

goten en  

schoorstenen 

schuttingen dakpannen 



Analyse schema Nieuw Middelburg  

Bouwtechnisch 

Sterk Zwak 

kruipruimte regelmatige, originele (houten) balkenstructuur te weinig ventilatie, vochtproblemen, balkkoppen gevoelig voor 

zoutdoorslag en houtrot 

metselwerk decoratieve patronen en ornamenten scheuren door zout/zettingen, slechte reparaties, geen 

dilataties, schoorstenen in slechte staat 

kozijnen kozijnen in renovatie 1980 aangepast, dubbelglas aanwezig 

bij de woonkamers 

ramen zijn te eenvoudig, veel rotte onderdorpels, met name bij 

enkelglas veel vochtproblemen, te weinig te openen delen 

dak(bedekking) beeldbepalend voor de stedenbouw, veel variatie in 

dakvormen 

veel vochtproblemen rondom kilgoten en hoeken, door de 

pansoort in 129 veel loswaaien   

dakrand & goten houtwerk en detaillering is bijzonder en beeldbepalend  water en vuil blijven erin staan, zorgen voor vochtproblemen in 

de constructie 

dakkapellen gedetailleerde kroonlijsten bovenaan  verouderde daken, lood- en zinkwerkaansluitingen geven 

vochtproblemen, delen zijn enkelglas, hang- en sluit 

Kans Bedreiging 

kruipruimte met reparaties, herstel of stabilisatie, met isolatie en 

ventilatie meer comfort, geen vochtdoorslag meer 

niets doen -> verzakkingen en vochtproblemen woning 

Te hoge kosten 

metselwerk met reparaties herstel, met isolatie risico beperken niets doen -> verval en vervuiling 

Te hoge kosten 

kozijnen met nieuwe ramen en HR ++ glas worden deze beter 

bruikbaar en ogen verfijnder 

niets doen -> houtrot, tocht en verval 

Te hoge kosten 

dak(bedekking) dak isoleren, nieuwe dakpannen niets doen -> lekkages, verval dakconstructie, houtrot 

Te hoge kosten 

dakrand & goten door vernieuwen en aanpassen worden vochtproblemen 

voorkomen 

niets doen -> verval en vochtproblemen woningen 

Te hoge kosten 

dakkapellen door vernieuwen worden veel vochtproblemen 

weggenomen, meer comfort  slaapkamers 

niets doen -> houtrot, verval en aantasting dakconstructie 

Te hoge kosten 



Nieuw Middelburg bewoners avond 



Nieuw Middelburg Amsterdamse school 



Nieuw Middelburg Amsterdamse school 



Nieuw Middelburg Delftse school 



Inventarisatie ‘t Zand 

‘t Zand 



Plan van Aanpak ‘t Zand 

Inhoud onderzoek en de planning ‘t Zand 
 

 Inventarisatie, archiefonderzoek, buurtwandelingen, 2x en overleg 

met de klankbord groep 
 

 Technische onderzoeken; ca. 20 steekproeven, scheefstanden 

opname, ca. 37 blokken, organiseren asbestonderzoek. 

 

 Analyse van de opgenomen kwaliteiten, scheefstanden  en 

funderingsanalyse.  

 Algemene informatie bijeenkomst 

 

 Scenario’s met 3 ingreepniveaus, kostenraming, kosten en baten 

analyse, overleg, informatie avond eindresultaat.  

 

 Concept presentatie, informatie avond en rapportage 
 

 
Februari-
maart 
 

Maart-april 

 

 

April 

 

Mei 

 

Mei-juni 

 

 

Juli 

 



Plan van Aanpak ‘t Zand 

Toelichting proces en doel 
 

 Vormen klankbordgroep, vast stellen deelnemers 

 Wandelingen, 1e keer om kennis te maken, verhalen te horen en samen te kijken 

 Foto’s maken, zoeken van de steekproef woningen, lege woningen? 

 Kwaliteiten en verrassingen zoeken.  

 Wandelingen, 2e keer om na de inventarisatie nog eens opnieuw te kijken, meer verhalen 

te horen en meer kwaliteiten en verrassingen zoeken.  

 Steekproeven; vaststellen gebreken en kwaliteiten, typen in kaart brengen, nodige 

ingreep per woning 

 door; inmeting, foto’s en notities, technische vragenlijst en sociale vragenlijst 

 voorbereiding; afspraak bewoners en verzoek ruimte te maken en lijstje 

 problemen en kwaliteiten maken 

 Sterkte-zwakte analyse, verbeter mogelijkheden per complex en zo nodig per bouwblok 

 Scenario’s bedenken, minimaal tot maximaal, in samenspraak met de klankbordgroep, 

kosten raming en haalbaarheid toets per ingreep.  



Plan van Aanpak ‘t Zand 

Toelichting proces en doel, antwoord op deze vragen? 
 

Wensen initiatiefgroep vertaald in de volgende vragen en doelen: 

 Welk duurzaamheids niveau is haalbaar en aanvaardbaar per scenario. 

 Label A, Bijna Energie Neutraal (BENG) of CO2 neutraal? 5 jaar, 15 jaar of >30 jaar? 

 Bepalen van de verhouding tussen kosten en kwaliteit, haalbaarheid per complex of per 

bouwblok. 

 Woonlasten per scenario gemiddeld en betaalbaarheid voor Huurder en Verhuurder 

 Zijn er combinaties van ingrepen mogelijk voor het behoud van de woningen en voor 

welke termijn. 

 Aanbevelingen voor het vervolg proces, de planvorming per complex en mogelijk per 

bouwdeel, doel de hele buurt klaar in 2027. 

 Transparant in onderzoek en analyse, kennisdelen en ontwikkelen om tot optimale 

resultaten te komen 

 De uitkomst kennen we nog niet, we zijn heel nieuwsgierig………… 

 



Inventarisatie 

Grote delen van Middelburg en Vlissingen werden bij de beschietingen in 1940 in puinhopen veranderd en 
de herbouw dwong de bestuurders er toe ook verder buiten de stadsgrenzen te bouwen. Onder andere bij 
het buurtschap ‘t Zand, dat tot die tijd bij Koudekerke hoorde en grensde aan de singels van Middelburg, 
werd door Middelburg circa 150 woningen gebouwd.  Het buurtschap werd op 20 augustus 1941 door de 
Duitse bezetter bij Middelburg gevoegd. (bron www.koudekerke.info ) 

Het ontstaan van de buurt, vanaf 1941 

http://www.koudekerke.info/


Inventarisatie 

Situatie oorspronkelijk 1942 met aanpassingen van 1943 en 1944 



Inventarisatie 

Bouwtekeningen type C en A 1942 



Inventarisatie 

Situatie 1962 zoutschade herstel overzicht 



Inventarisatie 

Herstel ingrepen 1961-1964 



Inventarisatie te renoveren complexen in ‘t Zand 

Complex kaart, eigendom Woongoed en particulier bezit 



Inventarisatie 

Wensen initiatief groep 30 september nog eens op een rij 

 Behoud gezichtsbepalende Delfts school woningen, karakter en uitstraling, dit hangt 
van de haalbaarheid af zoals hiervoor is aangegeven, wat de grenzen van haalbaar zijn 
hoort bij de analyse en scenario ontwikkeling, we gaan die verkennen in samenspraak 
 

 De realistische duurzame ingreep, en voor welke termijn is het haalbaar, zijn 
onderdeel van het onderzoek 
 

 Asbest en zout, kwaliteit? 
 

 Status vertegenwoordiging en verhouding w.b. de particuliere eigenaren in het 
architectonische complex Delfts school gebouwen, de Paul Briët architectuur. 
 

 Afstemming communicatie, welke afspraken zijn nodig? 
 

 Terugkeer garantie, 2 maanden wisselwoningen, in samenhang per scenario en type 
onderzoeken wat er mogelijk is. 
 

 Woonlasten uitgangspunt is voor de huidige bewoners geen substantiële verhogingen. 
 

 Meer groen in de wijk, omgevingskwaliteit bij inventarisatie opnemen 
 
 
 



Te renoveren complexen in ‘t Zand 

De wandelingen 

1e wandeling zaterdag 17 februari, start om 14.00 uur bij Cafetaria Lammers 
 
2e wandeling op  27 maart, start om 17.00 uur bij Cafetaria Lammers 



Wandeling 



Wandeling 



Wandeling 

Burgerweidestraat type A2 met uitbreiding 1981 



Wandeling 



Wandeling 



Wandeling 



Wandeling 



Inventarisatie sloten 

Historische kaart van de situatie in de oorlog en de grens verlegging van Middelburg 
ten behoeve van de nieuwbouw ‘t Zand 



Stand van zaken inventarisatie en analyse 

Bezocht 

Oude sloot 

Kaart met bloknummers en globale historische sloten loop 



Stand van zaken inventarisatie en analyse 

Blok 6 – Oude Koudekerkseweg 

• Lichte schade metselwerk NO-zijde  
• Vochtplekken bij gootklossen 
• Rollagen zijn vervangen boven wc vensters  
• ZW zijde: sporen van vervanging balklagen 

 

Hout MW 

hoog 17 0,9 

laag 10 1,4 

Hout MW 

hoog 18 0,8 

laag 26 1,2 

Hout MW 

hoog 20 8 

laag 31 18 

0,0 
-3,0 -3,0 -4,0 -5,0 -4,0 

-2,0 -3,0 -4,0 



Stand van zaken inventarisatie en analyse 

Blok 11 – Langevieleweg 

Hout MW 

hoog 13 1,8 

laag 32 2,3 

Hout MW 

hoog 15 0,7 

laag 10 1,5 

-14,5 -11,5 
-7,0 

-2,0 0,0 

• Zijkant NO los voegwerk 
• Metselwerk onder rollagen matig 
• Scheuren in metselw boven dorpel 
• Ongelijke goot  
• Vochtplekken bij gootklossen 
• Enkele pannen zijn vervangen 
• Dakkapel links met extra loodslabben aan zijkant 
• Voegwerk zijkant ZW deels slecht 

 

Extreme scheefstand in gevel 



Herstel ingrepen 1961-1964 

Stand van zaken inventarisatie en analyse 



Herstel ingrepen 1961-1964 

Stand van zaken inventarisatie en analyse 

In de lijst Langevieleweg ontbreken de nrs 40, 52 en 
68 
In de overige woningen zijn naast zoutschade 
reparaties ook de roedes uit de ramen verwijderd en 
is in diverse typen de doucheruimte op de begane 
grond verbeterd en verplaatst  


