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1 Inleiding Scenario II: Transformatie van het Middengebied 
 
Voor de uitwerking van de opdracht een scenariostudie te verrichten voor het woningbezit van WS 
Portaal in het Middengebied van de Wijk Smitsveen te Soest hebben wij, bij de brief van 3 mei 2005, 
kennis genomen van de volgende stukken: 
 

1) Plan van Aanpak (PvA) Smitsveen door Portaal Eemland van 25oktober 2004  
2) Huidige Situatie & Ambities uit PvA Middengebied door DHV iov Portaal 2005, versie 3-  
3) Globaal PvE voor scenario II 
4) Tekeningen plattegrond-indelingen uit 1985-1986 
5) Tekeningen renovatie (aanbrengen isolatie ed) van 21-12-1989 
 

In deze stukken staat beschreven dat nader onderzoek verricht moet worden vooral in het centrale- of 
middendeel, genoemd als Gebied 2, met totaal 514 woningen. Hier staan de hoge woonblokken in acht 
bouwlagen en twee woonblokken in vier bouwlagen.  
Wij kozen voor de uitwerking van Scenario II; hergebruik bestaande casco’s door transformatie.  
Na lezing van bovenstaande stukken zijn wij overtuigd de goede keuze te hebben gemaakt. 
 
Bij Transformatie valt te denken aan op- of aftoppen, uitplinten, aankoppen of bijbouwen. Verdichting van 
de wijk is een mogelijkheid. (info 1) pagina 2 over bebouwingsdichtheid) 
 
Doel van de investering 

 (info 1) Wijkperspectiefplan pagina 9) 
1. Verlenging levensduur van de wooncomplexen met 40 jaar. 

 
2. De vernieuwde woningen toegankelijk te maken voor een breder publiek; niet alleen maar 

starters, maar ook geschikt te maken voor gezinnen en ouderen. Kortom: meer 
“levensloopbestendige” woningen maken door o.a. “opplussen”. 

 
3. Eén of meerdere gebouwen/bouwdelen te brengen naar een luxer marktsegment; hogere huur- 

of koopwoningen. 
 

4. Betere gebruiksmogelijkheid van de buitenruimte 
 

5. Bewoners meer te betrekken in het totale proces van planontwikkeling en het uiteindelijke 
resultaat: de woonomgeving. Betrokken bewoners zorgen voor sociale controle, gezamenlijke 
wens de woonomgeving ook mooi en prettig te houden, waardoor minder verloop plaats vindt. 
Een woonwensenonderzoek uitvoeren en gebruiken. 

 

Bewonersparticipatie     
 
 Te luisteren naar de woonwensen van bewoners, en met deze wensen rekening houden. 
 Bewoners betrekken, door een afvaardiging (uit de bewonerscommissie, bijvoorbeeld twee 

personen) actief in de overlegvergaderingen plaats te laten 
nemen. 

 Tussentijdse terugkoppeling van deze afvaardiging naar de 
achterban. 

 Geef bewoners de kans om van de wijk te gaan houden, door 
ze aan het vernieuwde project een eigen herkenbare kwaliteit 
mee te laten geven. Dit kan door actieve deelname bij de te 
maken keuzes, ook bijvoorbeeld bij te kiezen kunstwerken ter 
verfraaiing en verlevendiging van de kopgevels, entrees, 
hallen, algemene ruimten. 
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2 Uitgangspunten bij de uitwerking van scenario II 
 

- Lokaliseren van de knelpunten. Geconstateerd is dat de wijk ongunstig ligt in de markt. Er moet dus 
een stimulans komen om de wijk weer aantrekkelijk te maken voor inwoners van de gemeente 
Soest e.o.  

- Hoe is de plaatselijke/gemeentelijke regelgeving. Vooroverleg met deze instanties in een vroeg 
stadium van de plannen is noodzakelijk.  

- Grondbenutting t.o.v. het nieuwe programma van eisen is gunstig. 
- Bestudering van de plattegronden. Wat zijn de (ontwerp-)mogelijkheden van de bestaande 

structuur voor herindeelbaarheid en hergebruik. Wat zijn de mogelijkheden voor toevoegingen en 
verbeteringen. 

- De bouwkundige-, installatietechnische en constructieve staat van het casco. Deze is goed. Sloop 
is daarom niet nodig. 

- De woontechnische kwaliteit van de appartementen is ook goed bevonden. De 
woningplattegronden zijn ruim en helder van opzet. Voor bewoners begint het gevoel van 
“thuiskomen” pas achter de voordeur van hun eigen woning. De algemene ruimtes zoals de 
entrees, de galerijen, trappenhuizen en bergingsgangen worden als slecht ervaren; dit 
“niemandsland” vervuild snel. 

(Uit 2) pagina 8, o.a. uit Klant Tevredenheid Onderzoek Portaal 2004) 
 
3 De woonomgeving en de algemene ruimtes 
 
3.1 Benutting buitenruimte en oplossen van het parkeerprobleem 

3) PVE   
 

 

3.1.1  Groen in de wijk 
 
Verbetering van de gebruiksmogelijkheid 
van openbaar groen voor bewoners, 
toekennen van stroken voor eigen tuinen 
of evt. moestuinen, voorzieningen voor 
recreatie, spel en sport.  

 
 
3.1.2  Marktlocatie 
 
Nabij het centrum met winkels en 
overige voorzieningen, aan de 
Weegbreestraat, bij de geplande 
nieuwbouw voor wijkvoorzieningen en 
appartementen, op de nieuwe 
parkeergarage en op het binnenterrein 
van complex 4632.  
 
Dezelfde plek kan op andere dagen 
gebruikt worden als sportveld.  
 
Het PVE geeft verder nog geen 
afmetingen aan voor de markt. 
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3.1.3  Parkeren 
 
Aantrekkelijker ontwerp en inrichting van de parkeerruimte: meer groen en bomen tussen de 
auto’s. Het huidige aantal aanwezige parkeerplaatsen voor auto’s is ca. 500, dus één per woning. 
De eis van 2 parkeerplaatsen/woning is behoorlijk zwaar voor de wijk. Het betekend dat wij aan 
parkeerkelders of parkeerdekken moeten denken. Omdat dit ook ten koste zal gaan van 
Woonomgevingsgroen, moet ook gedacht worden aan daktuinen. Hier zijn goede oplossingen 
voor te vinden, maar ze vragen veel aandacht aan de constructie, de uitvoering en het 
onderhoud, kortom ze zullen niet goedkoop zijn.  
Overigens kan voor seniorenwoningen de norm lager zijn dan 2 pp/woning. 
 
 Op onze situatietekening is nu het parkeren 

als volgt opgetekend: 
 Op drie plaatsen bij de 

hoogbouwflats aan de Smitsweg en 
de Varenstraat: parkeren in twee 
lagen, maaiveld- en kelderniveau 
(zie fragment tekening boven) 

 
 Aan de Weegbreestraat twee lagen 

onder het maaiveld, onder de 
marktlocatie (zie vorige pagina). 

 
 

  Bron afbeelding boven: PARKgarage door BAM 
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3.2 Opheffen van monotonie en verbetering van de uitstraling 
(3) Bijlage IV Fysieke ambities uitgesproken op 1 februari 2005) 

 
Niet alleen door kleuren en materiaal-keuze, maar ook door middel van verschillende architectonische 
oplossingen die tegelijkertijd een oplossing aandragen voor de andere knelpunten. Bijvoorbeeld door 
uitbouwen of bij te bouwen. (info 1) Wijkperspectiefplan pagina 9) 
 
Tot in de kleinste details kan de uitstraling belangrijk verbeterd worden. Om een voorbeeld te noemen; de 
huidige uitstraling van de kopgevels zijn zeer pover. De renovatie volgens de tekeningen in 1989, het 
aanbrengen van isolatie en bekleden met kunsthars beplating, heeft hierin zeer weinig of geen 
verbetering gebracht.  
 
In dit Transformatieplan worden zes kopgevels “vernieuwd” door “het aankoppen” met nieuw te bouwen 
woningen, e.e.a. uitgewerkt in het volgende hoofdstuk.  
 
Uit stedenbouwkundig oogpunt en door de huidige n
van het Bouwbesluit is bijbouwen bij sommige kopgevel
niet goed mogelijk. 

ormen 
s 

 
Hier ligt een uitdaging om door toepassing van kunst een 
prachtig beeld en positieve sfeer te scheppen.  
 
Wij stellen voor bij de hoofdingang van de L-vormige 
hoogbouwflats, complex 4632 en 4633, op de verticale 
wand een kunstwerk aan te brengen.  

 
 
Foto rechts: 
Kunstwerk op de kopgevel van woonflat Gooioord te 
Amsterdam Zuid-oost 
 
 
 
 
 
Foto onder: 
Deze kopgevels van flat 7-D of 7-G langs de Varenstraat 
roepen om verlevendiging. “Aankoppen” is op deze plek 
stedenbouwkundig en bouwtechnische heel moeilijk. 
Toepassing van kunst op de blinde gevels en/of het 
plaatsen van erkers in de woonkamer is een optie. 
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3.3 Plinten verlevendigen 
 

 Een architectonische oplossing vinden voor de monotone gesloten muren onder de balkons. Te 
denken valt aan uitbreiden over twee lagen over de hele lengte van een bouwblok. Een deel van 
het openbare groen toekennen aan de woning op de eerste woonlaag; als een strook eigen tuin. 

 
 De garagedeuren handhaven onder de galerijen met woningentrees, hier is immers sociale 

controle wel aanwezig. Deze zones georiënteerd op het noorden met de grote parkeervelden 
ogen wel mistroostig. Ons voorstel is gedeeltelijk sommige parkeerzones te overbouwen met 
een plateau op fraai versierde kolommen waarop bijvoorbeeld een recreatiegebied, sportveld, 
speeltuin of crèche gerealiseerd kan worden. Het ontwerp en inrichting van deze gebieden zijn 
erg belangrijk. Toepassing van de beplanting in bloembakken, vormgeving van zitjes etc. Ook 
van groot belang is dat deze gebieden goed onderhouden worden. 

 

    
 
Afbeelding boven links: Stadspark Parc Güell, in Barcelona, Spanje, ontworpen door de architect Gaudi. De vorm van de banken 
langs de randen van het verhoogde plein volgen vriendelijk het menselijke lichaam. Aandacht is gegeven aan materiaal-afwerking, 
de vormgeving van de kolommen beneden en de beplanting.  

De foto rechts toont een sfeervolle overbouwing in het project Hunderwasser in Wenen, Oostenrijk. 
Foto onder: vernieuwbouw Gooioord te Amsterdam Zuid-oost: plint verlevendigen door toepassing van vorstbestendige tegels. 
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3.4 Reorganisatie van de bergingen  >3) PVE   
 

De aantallen en afmetingen aan te passen aan de nieuwe woningvoorraad, minimale afmeting 
voor een twee kamer woning: 4 m2. Veiliger en bruikbaarder maken. Nader te onderzoeken of 
het wenselijk is om de bergingen in clusters van bijvoorbeeld maximaal 15 stuks te splitsen. 
 
 

bergingsclusters in flat Gooioord te Amsterdam Zuid-oost 
 

3.5 Toegankelijkheid  
 

De wooncomplexen brengen naar eisen van deze tijd en de toekomst. Trachten de doelen van 
“oppluslabel” te halen. Een beperking is wel dat de galerijen en balkons van de flats zeer smal 
zijn: 1,30 meter. Deze zijn dus ongeschikt voor de draaicirkel van een rolstoel. We zullen het voor 
de mindervaliden moeten zoeken in de nieuwe bij te bouwen woningen. 
 

 Voor mindervaliden geschikte liften bijplaatsen. Zeker bij een flat van vier bouwlagen 
(drie woonlagen) zoals 3A en 3B moet een lift bijgeplaatst worden. Bij de flats in acht 
bouwlagen (zeven woonlagen) de aanwezige liften beoordelen en toetsen aan de huidige 
normen. (info 5):  Van de tekeningen af gemeten voldoen ze wel. Vooral voor de dubbele 
hoge flats, complex 4631 en 4632 met 148 resp. 151 huishoudens, die slechts twee liften 
en een schamele entree delen. (info 1) pagina 4 en 8). In combinatie met de nieuw te bouwen 
voor mindervaliden geschikte woningen zou dit goed mogelijk zijn. 

 
 Drempelloze toegangen. Dit zou zeker gelden voor de nieuw te bouwen woningen, maar 

ook voor de bestaande woningen is het verstandig de mogelijkheden te onderzoeken. 
 
 (Toe)gangen voldoende breed en goed verlicht in het hele complex, vooral bij de entrees. 

 
 
 

3.6 Veiliger Wonen  
>1) pagina 9 en 3) Bijlage IV Fysieke ambities 

 
De veiligheid verbeteren door de wooncomplexen te laten voldoen aan Politiekeurmerk Veilig 
Wonen o.a. door een deugdelijk sluitsysteem en betere verlichting, (info 1) pagina 9). 
De hoofdentrees afsluitbaar maken door toepassen van een intercom- en sleutelsysteem. 
Vervangen van de woningvoordeuren en toepassen van inbraakveilig hang- & sluitwerk. 
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3.7 Entrees van de wooncomplexen vernieuwen 
 

De huidige entrees zijn schraal, zoals de hoofdentree in de binnenhoek van blok 7B en 7C met 
de povere driehoekige luifel. De lift en traphal die men vervolgens betreedt is te groot en te leeg, 
de wanden oninteressant. Het is dan ook geen wonder dat deze kale, holle ruimten erg vervuilt 
en onderdelen vernield worden. Bewoners en bezoekers worden niet gestimuleerd de ruimten 
netjes te houden. De vernieuwde entrees moeten uitnodigend en prettig, aantrekkelijker, 
herkenbaarder en doelmatig worden. Vooral waar twee hoge flats L-vormig bij elkaar staan is een 
verbijzondering zeer welkom 
 

   
 

Luifel met troep: uitzicht vanaf de lifthal op de 1e verdieping in flat 7-B naar de galerijen van 7-C 
 

 
Voor de vier flatcomplexen 4630, 4631, 4632 en 4633 is het hard nodig de entrees te vernieuwen.  
Onderstaande foto toont de entreeluifel van complex 4632 met de hoogbouwflats 7-B en 7-C.  
De huidige luifel is minimaal en heeft geen andere functie dan als “vuilnisbak”.  
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Voorbeelden van inspirerende entrees: Hundertwasser KunstHausWien, in Wenen, Oostenrijk 

 
Een uitnodigend gebaar door decoratie en  

het bieden van beschutting in de overbouwde entree. 
Voorbeeld: Tejapala tempel in India. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schets: 
oplossing van de vernieuwde entrees  

4632 (flat 7-B en 7-C)  
en 4633 (flat 7-E en 7-F) 
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ombinatie 

erbreden. 

 
3.8 Galerijen vernieuwen 

 
De galerijen, waar de woningtoegangen aan 
gelegen zijn, hebben een armoedige uitstraling, 
waardoor veel vervuiling optreed.  

 
 De galerijen zijn met betontegels afgewerkt.  
 De maatverhouding en de afwerking van de 

galerijhekken met spijlen is “te open”.  
 De breedte (1,30 meter) is minimaal.  

 
Bij de hoogbouwflats komt het eng smal over, 
dat men op de bovenste etages hoogtevrees 
krijgt, veroorzaakt door de onprettige c
van “te smal” en “te open”. 

 
Wij hebben de behoefte om in deze situatie 
verandering aan te brengen. Dit kan wellicht, in 
combinatie met de aanpak van de overige 
knelpunten. 
Op de eerste verdieping van de vernieuwde 
entree, zie 4.3.3, dient de galerijverbreding 
tevens als entreeluifel. 
Verder is er een mogelijkheid om ter plaatse 
van de woningentrees de galerijen te v
Een toegevoegde constructie die hiervoor nodig 
is kan tegelijkertijd de monotonie van het 
gevelbeeld opheffen. 

Foto’s: galerijen van flat 7C 
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3.9 Buitenruimte bij de woning: balkon, tuin of serre 
 (3) PVE   

 
De buitenruimte bij de woning dient minimaal 5% van vloeroppervlakte te worden.  
De bestaande situatie voldoet wel: de huidige balkons zijn: 1,3 m.x 7,32 m. = 9,5 m2 > 4 m2 
minimaal bij de 4-kamer woning met een oppervlakte van (7,32 m.x 10,9 m. =) 79,79 m2 
 
 
 

 
De nieuw te maken balkons 
moeten minimaal 1,5 meter 
diep zijn, om te voldoen aan 
“Geboden Toegang, 
Aanpasbaar Bouwen, enz”. 
 
 

 Fote links: 
inspiratiebron voor de balkons 

van de nieuwe bij te bouwen 
woningen bij 

complex 4630  
(flat 3-A en 3-B) 

4632 (flat 7-B en 7-C) en 
4633 (flat 7-E en 7-F)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schets: 
Balkons bij de nieuwe “aankop”-woningen bij flats 3A en 3B  
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4 De Woningen 
 
4.1 Aantal woningen in de huidige situatie 
 
Overzicht Woningbezit Portaal in het Middengebied/Gebied 2 van de Wijk Smitsveen in Soest (a.)  
 

Complex 

Oude 
naam 
blok 
(b.) 

Straatnaam Bijzonderheden 
Hoogte/ 
bouw- 
lagen 

Woon- 
lagen 

op 
plint 

Aantal 
bouw- 

blokken 

Aantal 
woon- 

beuken/ 
woonlaag 

(c.) 

Aantal 
woon- 

beuken 
Totaal 

(d.) 

Huidige 
aantal 
won. 
(e.) 

PVE: 
Aantal 
PP: 2 
/won. 

(f.) 

4630 3-A 
3-B Varenstraat Geen liften 

aanwezig 4 3 2 10 x 2 30 
30 67 134 

4631 7-D 
7-G Varenstraat 

Vrijstaande 
blokken, elk een 
lift (2 st. op tek.) 

8 7 2 10 x 2 70 
70 148 296 

4632 7-B 
7-C 

Smitsweg 
lage nummers 

(noord) 

Blokken 
gekoppeld in L-

opstelling 
2 liften 

8 7 2 10 x 2 70 
70 151 302 

4633 7-E 
7-F 

Smitsweg 
hoge nummers 

(zuid) 

Blokken 
gekoppeld in L-

opstelling 
2 liften 

8 7 2 10 x 2 70 
70 148 296 

Totalen voor de bestaande galerijflats in de huidige situatie 8 80 480 514 1028 
 

a. Informatie verkregen uit Plan v.aanpak Smitsveen okt. 2004 
pag. 2 en 4 

b. Blokaanduiding volgens tekeningen uit 1989-90 door 
Projectburo WS  

c. Een woonbeuk is netto 7,32 meter. De h.o.h. maten van de 
bouwmuren is 7,50 meter. Elke flat/woonblok heeft 10 
woonbeuken, is dus grofweg 75 meter lang. 

d. Informatie uit Plan v. Aanpak Smitsveen okt. 2004 pag. 13: De 
blokken 3A en 3B met drie woonlagen hadden elk 
oorspronkelijk 30 stuks vier-kamer woningen. De flats met 
zeven woonlagen waren oorspronkelijk gebouwd voor 70 woningen. 

e. Door woningsplitsing naar 2 stuks twee-kamer woningen in één woonbeuk of zelfs 3 stuks 
twee-kamerwoningen in twee woonbeuken is het aantal nu hoger! De plattegronden zijn 
getekend in 1986 als “bestaande situatie”. 

f. Huidige aantal aanwezige parkeerplaatsen: ca. 500 pp, dat is dus ca. 1 pp./woning! 
 
Bevindingen omtrent het middengebied zijn: 
 

 Portaal heeft in de wijk Smitsveen totaal 913 woningen in bezit.  
Nu zijn dat 779 vier-kamer-woningen en 134 twee-kamer-woningen Uit 1) pagina 4.  

 
 De flats zijn gebouwd in de jaren 1968 en 1970, oorspronkelijk als vier-kamer-woningen, 

in totaal 779 stuks, Informatie uiit 4) plategrondtekening 1-1. , waarvan in het middengebied 514 
woningen, oorspronkelijk waren er dus 480 woningen.  

 
 Door woningsplitsing zijn er dus 34 woningen bijgekomen, Uit 4) blad 1.9 en 1.10 van 15-08-

1986 wijziging indeling naar 2-kamer-woningen, 2 woningen in 1 woonbeuk en 3 woningen in 2 woonbeuken. 
 

 Het programma van eisen 3) PVE  geeft aan:  
 

o Het woningaantal te verdunnen met maximaal 20% tot 52 woningen per hectare. 
Aanwezig in het middengebied is ca. 6,7 ha. Dus verdunnen tot max. 384 woningen. 

 
o Het vloeroppervlak van de woningen te variëren van 75 tot 110 m2.  

 
o Minimaal 70% in de sociale sector.  
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4.2 Aantal woningen in mogelijke nieuwe situatie 
 

Ons voorstel voor het middengebied: 
 
Ten eerste levensloopbestendige woningen maken door het terugbrengen van een aantal twee 
stuks 2-kamer woningen tot 4-kamerwoningen. De woningsplitsing ongedaan maken en de 
woningen terug te brengen binnen een woonbeuk; netto 7,32 x 10,90 meter. Het aantal kan terug 
komen op 480 woningen, afhankelijk of er nog vraag is naar twee-kamerwoningen. 

 
(d.) Aantal woonbeuken zijn nu gelijk aan aantal woningen 

 
Als tweede oplossing willen wij voorstellen, waar het uit stedenbouwkundige- en bouwkundig 
oogpunt kan, aan de koppen van sommige flats nieuwe woningen bij te bouwen.  
Deze woningen zijn ruimer van opzet dan de woningen in het huidige bestand, drie-kamer 
woningen van ca. 96 m2 vloeroppervlak.  
Deze zgn. levensloopbestendige woningen kunnen heel goed op deze plaatsen erbij gebouwd 
worden. De huidige situering van de complexen voldoen aan de criteria voor aanpasbaar 
bouwen, opplus-en seniorenlabel. De aanwezigheid van winkelcentra, scholen en sportzalen, een 
apotheek en een gezondheidscentrum op loopafstanden van ca. 180-400 meter.  
Deze toevoeging met aangepaste woningen/seniorenwoningen gecombineerd met de oplossing 
van de huidige (architectonische) knelpunten door middel van “aankoppen” bij de knooppunten 
en entrees.  

 
(g.) zie ook 4.3 Diversiteit aanbrengen in het woningaanbod  

 
 

Complex 

Oude 
naam 
blok 
(b.) 

Straat-naam Bijzonderheden 
Hoogte/ 
bouw- 
lagen 

Woon- 
lagen 

Op 
plint 

Aantal 
bouw- 

blokken 

Aantal 
woon- 

beuken 
/woonlaag 

(c.) 

 
Aantal 
won. 

Totaal 
(d.) 

Extra   
Aan-
kop 
won. 
(g.) 

 
4630 

 

3-A 
3-B Varenstraat 2 brancard 

liften 4 3 2 10 x 2 30 
30 

12 
12 

4631 7-D 
7-G Varenstraat 

Vrijstaande 
blokken, elk 

een lift (2 st. op 
tek.) 

8 7 2 10 x 2 70 
70 - 

4632 7-B 
7-C 

Smitsweg 
lage nrs (noord) 

Blokken 
gekoppeld in L-

opstelling 
2 liften + 1 

brancard lift 

8 7 2 10 x 2 70 
70 

8 
8 

4633 7-E 
7-F 

Smitsweg 
hoge nrs (zuid) 

Blokken 
gekoppeld in L-

opstelling 
2 liften + 1 

brancard lift 

8 7 2 10 x 2 70 
70 

8 
8 

Senioren-
woningen  Weegbreestr. 1 brancard lift 

 
5 

(h.) 
- 1 5 15 - 

495 56 Totaal aantal woningen in mogelijke nieuwe situatie 551 

(h.) Seniorenwoningen 3 woonlagen (5 won. X 3 ) boven wijkvoorzieningen en parkeergarage 

Met de voorstellen zoals hierboven omschreven zijn er 551 woningen. Het aantal parkeerplaatsen zoals 
opgetekend bedragen ruim 1000 stuks. Voor seniorenwoningen kan de norm lager zijn dan 2 pp/woning.
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erste 

 
4.3 Diversiteit aanbrengen in het woningaanbod 

(2) Bijlage IV Fysieke ambities uitgesproken op 1 februari 2005) 
 
4.3.1 Tuinwoningen maken van de eerste woonlaag 

 
Als eerste mogelijkheid is een wijziging aan te brengen bij de bestaande flats. De woningen op de 
eerste woonlaag een vergroting van het vloeroppervlak te geven door een plattegrond wijziging. 
Een uitbouw op de begane grond met een extra woonstrook over een diepte van 3 meter. Voorts 
een strook buitenruimte te geven als eigen tuin, grenzend aan het openbare groen.  
 
De woningplattegrond op de 1e verdieping biedt nu meer mogelijkheden voor het vergroten van 
de slaapkamer, de badkamer, de entree, keuken, enz.  
Het vloeroppervlak van de woning komt nu totaal op ca. 110 m2.  
Als dit principe bij alle flats over de gehele lengte uitgevoerd kan worden, kunnen hiermee 80 
woningen in de duurdere prijsklasse komen. 
 
Bij sloop van de twee laagste prefab-balkons krijgen de woningen op de tweede woonlaag een 
groot dakterras/balkon van 3 m. diep. De isolatie dient aan de onderzijde (plafond van de 
slaapkamer aangebracht te worden). 

 
 
De nieuwe “tuinwoningen” aan de flats 
georiënteerd op het noordoosten: 
 

 De tuinkamers, 
woonkamers met vide 
en de vergrote 
slaapkamers zijn 
gunstig georienteerd 
op het zuid-oosten of 
zuid-westen.  

 Tegen overmatige 
zonbelasting in de 
zomer zonwering 
toepassen. 

 Uitbreiding van de 
vloeroppervlakte van 
de woningen op e
woonlaag. 

 Sloop van de eerst 
twee prefab balkons 

 De tweede woonlaag 
krijgt een groot balkon 
op het geïsoleerde 
dak van de eerst 
woonlaag 

 Aanpassing van de 
kopgevels 

 Aan de Varenstraat is 
deze aanpassing 
stedenbouwkundig 
een goede aansluiting 
van de flats 3A en 3B 
tegenover de drive-in 
woningen (zie 
volgende pagina). 
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De Varenstraat: aan de linkerzijde de drive-in woningen, rechts de woonflats 3A en 3B 
 

 
boven: Doorsnede over de woonflat 3A of 3B: de tuinwoning op de eerste woonlaag aan de Varenstraat 
rechts onder: Plattegrond 1e verdieping 
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4.3.2 Aankoppen bij de bestaande 
flatgebouwen 

Het bijbouwen aan de kopgevels van de bestaande 
flatgebouwen betekend een flatverbetering. Men 

pakt dan een aantal knelpunten gelijktijdig aan.  
 

 De toegankelijkheid en de veiligheid 
worden verbeterd, door vernieuwing 

van de entrees, toegangsdeuren, 
hallen, liften, postkasten, etc. 

 De saaie doodse kopgevels worden 
verlevendigd. 

 De onbestemde 
stedenbouwkundige ruimte krijgt 

een invulling. 
 De flat ook geschikt maken voor 

een ander doelgroep  
 

 Een combinatie van oriëntatie op het zuiden, 
toepassing van gekleurde ruiten in glazen 

gevelpuien en kleur in de afwerkingmaterialen van 
wanden, vloeren en plafonds voor een zonnig, 

levendig en kleurrijk interieur op.  
Dit is ons idee voor de oplossing bij het nieuwe 

trappenhuis van de vernieuwde entreehallen  
in complex 4632 (flats 7-B en 7-C),4633 (flats 7-E en 7-F) en 4630 (flats 3-A en 3-B) 

 

                  

 
Verschillende “aangekopte” knooppunten + de nieuwe entrees 
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4.3.3  Aankoppen bij de hoogbouwflats 
 
Voor complex 4732 en 4633 is een hoekinvulling ontworpen, ter plaatse van het knooppunt tussen twee 
hoogbouwflats met 16 nieuwe woningen. Dit ontwerp vormt een stedenbouwkundige- en architectonische 
oplossing, gelijktijdig met de verbetering van de kwaliteit van de algemene ruimtes.  
De entree op begane grond niveau kan gecombineerd worden voor bestaande en nieuwe woningen.  

Door de nieuwe eisen in de Bouwregelgeving moet echter de vloerdikte van de 
nieuwbouwwoningen ca. 28-30 cm. worden. Voor zeven verdiepingen kan het niveauverschil 
tussen de bestaande flats en de nieuwe op de bovenste verdieping 56-70 cm. bedragen. 

 
Plattegrond Begane Grond 

 

 
Plattegrond 1e verdieping 
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boven: zuid-oost gevel 

 
 links: zuid-west gevel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wooncomplex 4632 of 4633  
met 16 stuks “aangekopte” 

nieuwe woningen 
 
 
 
 
 
 
 

De hoekinvulling vormt een 
goede architectonische en 

stedenbouwkundige aanvulling 
op de bestaande bouwblokken. 
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4.3.4 Aankoppen bij de lage flats 
 

 
 

 
 
De woonflats 3-A en 3-B in vier bouwlagen in complex 4630 aan de Varenstraat hebben geen liften.  
Een nieuwe hoekinvulling ter plaatse van de entree met 12 nieuwe woningen kan gelijktijdig 
verbetering van de kwaliteit van de algemene ruimtes betekenen.  
De nieuwbouw houden we “los” van de bestaande galerijflat. Zoals de bovenste foto toont vinden wij 
de kwaliteit van deze sfeer het behouden waard. Visueel contact van de Varenstraat naar het 
binnengebied blijft gehandhaafd. De entree op begane grond niveau blijft helder en herkenbaar.  
Deze kan gecombineerd worden voor bestaande en nieuwe woningen.  
Door de nieuwe eisen in de Bouwregelgeving moet de vloerdikte van de nieuwbouwwoningen ca. 28-
30 cm. zijn. Voor drie verdiepingen is het niveauverschil tussen de bestaande flats en de nieuwe op 
de bovenste verdieping 24-30 cm. bedragen. Dit is heel goed te overbruggen.  
De lift krijgt extra stopplaatsen.  

Op de volgende pagina: de plattegrondtekening van een verdieping. 
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Aankoppen bij complex 4630 flats 3-A en/of 3-B aan de Varenstraat te Soest 

 met 12 nieuwe woningen  
 bij de bestaande flats: de woningen op de eerste woonlaag hebben de Transformatie 

ondergaan naar ruimere woningen met o.a. een tuin en de tuinkamer op de begane grond. 
 

 Op de volgende twee pagina’s: de gevels 
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Aankoppen bij complex 4630 flats 3-A en/of 3-B aan de Varenstraat te Soest 
 met 12 nieuwe woningen  
 bij de bestaande flats: de woningen op de eerste woonlaag hebben de Transformatie 

ondergaan naar ruimere woningen met o.a. een tuin en de tuinkamer op de begane grond. 
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Tuinkamers aan de Varenstraat 

Kopgevel 3-A of 3-B 
Aankoppen bij complex 4630 flats 3-A en/of 3-B aan de Varenstraat te Soest 

 met 12 nieuwe woningen  
 bij de bestaande flats: de woningen op de eerste woonlaag hebben de Transformatie 

ondergaan naar ruimere woningen met o.a. een tuin en de tuinkamer op de begane grond. 
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4.3.5  Seniorenwoningen aan de Weegbreestraat 

Aan de Weegbreestraat staan de hoogbouwflats 7-A en het complex 4632 met flat 7-B en 7-C. De 
stedenbouwkundige ruimte langs deze straat is leeg en onpersoonlijk. Deze kan heel goed een afsluiting 
krijgen in de vorm van een bouwblok van vier bouwlagen boven het maaiveld. De onderste bouwlaag te 
bestemmen voor wijkondersteunende functies zoals winkels, coffeeshop, een apotheek, drogist, 
buurtwinkel, etc. In de bovenste drie lagen drie-kamer senioren appartementen, bereikbaar door middel 
van een lift. Onder het maaiveld in twee lagen parkeren en dienstruimten voor de wijkondersteunende 
functies op maaiveldniveau. De marktlocatie ligt in het binnengebied van dit complex. 
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Nieuwe drie-kamer seniorenwoningen in drie bouwlagen aan de Weegbreestraat, boven wijkonder-
steunende functies zoals winkels, coffeeshop, een apotheek, drogist, buurtwinkel, etc.  

Onder het maaiveld in twee lagen parkeren en dienstruimten voor de wijkondersteunende functies op 
maaiveldniveau. De marktlocatie/sportterrein ligt in het binnengebied van dit complex, boven de 
parkeerkelder. 
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