
   8 Glas in Beeld

Glas maakt het verschil bij renovatie flats Apeldoorn 

maar toch gezichtsbepalend
Transparant
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De Moerbosch was de eerste van drie flatgebouwen waarvan de ingrijpende opknapbeurt is 

afgerond.

Tweede prijs
De vernieuwde Moerbosch-flat is tweede geworden in de race om de Architec-

tuurprijs Apeldoorn 2011. Het nieuwe entreegebouw van Paleis Het Loo was 

naar het oordeel van een vakjury het mooiste gebouw. De jury had mooie woor-

den voor de Moerbosch. ‘Deze galerijflat heeft een belangrijke metamorfose 

ondergaan. Het is een mooi voorbeeld van een zinvolle, effectieve ingreep aan 

een gebouw in een kwetsbare buurt.’ Naast de architectuur, werd ook het sociale 

aspect geroemd: ‘De opdrachtgever heeft de renovatie ingezet om de sociale 

samenhang te verbeteren. Het is een moedige keuze om met de bestaande be-

woners in gesprek te gaan en deze verbeteringen te realiseren.’

Een nieuwe entree, een 

glazen lift, nieuwe trappen 

en galerijhekken, vernieuwde 

badkamers, hoogwaardige 

isolatie: drie galerijflats in de 

Gentiaanbuurt in Apeldoorn 

ondergingen van binnen 

en buiten een complete 

metamorfose. Glas speelt 

een doorslaggevende rol, 

zowel in de gezamenlijke 

(entree)ruimten als in de 

woningen zelf.

  MARCO GROOTHOFF

De drie grote flatgebouwen met elk 

honderd woningen, genaamd ‘t Sluisje, 

Gentiaan en de Moerbosch, zijn ruim 

veertig jaar oud en een aantal on-

derdelen (met name de installaties) 

waren toe aan groot onderhoud. Het 

oorspronkelijk bouwjaar is 1969 en de 

toenmalige architect was Groosman & 

Partners, Rotterdam. De ontwikkeling 

was gericht op het vervangen van wat 

slecht is, maar is veel verder gegaan 

dan dat. Het maaiveld rondom de flats 

is verbeterd en de flats hebben weer 

een eigentijdse uitstraling gekregen. De 

drie flats hebben een sterke samen-

hang. Toch heeft elke flat een eigen 

karakter door de specifieke situering 

en oriëntatie. In het ontwerp was het 

streven de individuele herkenbaarheid 

te versterken, maar tevens de samen-

hang te behouden. De renovatie is in 

opdracht van woon-zorgorganisatie 

de Woonmensen uit Apeldoorn uit-

gevoerd naar ontwerp van Hans van 

Heeswijk architecten uit Amsterdam. 

Nijhuis uit Apeldoorn was de aannemer, 

Polybouw Aluminium uit Rijssen heeft 

de vliesgevels en raam- en deurpuien 

gemonteerd en gerealiseerd, terwijl het 

glas afkomstig is van Glassolutions 

Saint-Gobain.

De Moerbosch

Het slopen van flatgebouwen is in deze 

tijd niet altijd meer te verantwoorden. 

Gelukkig blijken de bewoners vaak 

tevreden en terecht, want deze gebou-

wen zijn zo slecht nog niet. Door de 

kwaliteiten te versterken en voor de 

problemen overtuigende oplossingen te 

bedenken, krijgen deze gebouwen een 

verdiende tweede kans. De Moerbosch 

is de eerste van drie flatgebouwen >>
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waarvan de ingrijpende opknapbeurt is 

afgerond, terwijl de bewoners tijdens 

de verbouwing in hun woning konden 

blijven wonen. De oorspronkelijk struc-

tuur vormde een bruikbare en krach-

tige basis voor de renovatie. 

De gesloten liftwand is vervangen 

door een glazen gevel met daarin de 

naam van de flat gezandstraald. Be-

wegende liften zijn hierdoor aan de 

buitenkant zichtbaar geworden en de 

schacht werkt ‘s avonds als een hel-

dere lantaarn die het gebouw markeert 

en ook de omgeving en de voordeur 

aanlicht. De transparante liftschacht is 

opgebouwd uit gelaagd glas met een 

opbouw van 812.2: aan de buitenzijde 

8 millimeter glas van Saint-Gobain 

voorzien van Bioclean, twee folies en 

een 12 millimeter dikke ruit aan de bin-

nenzijde, gedeeltelijk gematteerd en 

voorzien van Clearshield. Zowel het 

Bioclean als Clearshield zijn aange-

bracht om de reinigingsfrequentie van 

het glas te minimaliseren en blijvende 

vervuiling of aantasting van het glas 

en de gezandstraalde belettering te 

voorkomen. 

Niet somber meer

Aan de sombere onveilige noordzijde 

van het flatgebouw is de onderste ga-

lerijvloer vervangen door tien trappen. 

Hierdoor ontstaat een nieuwe straat 

met tien grondgebonden woningen. 

De bergingen vormden een probleem 

wat betreft sociale controle en be-

heersbaarheid. Door een eenvoudige 

hergroepering ontstonden zeventien 

gangen op de begane grond dwars 

door het gebouw. Glazen deuren zor-

gen voor doorzicht en veiligheid en 

‘s avonds ook voor een levendige en 

aantrekkelijk uitstraling. Beide zijden 

van het flatgebouw zijn op deze ma-

nier voorkant geworden waardoor het 

gebouw veel beter op zijn omgeving 

aansluit. Ook de flatwoningen zelf heb-

ben een enorme metamorfose onder-

gaan met onder meer verdiepingshoge 

schuifpuien voorzien van HR++ glas 

met een opbouw 44.2(13)33.1, even-

eens geleverd door SGGS. De venti-

latieroosters zijn van Duco (Ducoflat 

12 in RAL 7021). Met een aantal ef-

fectieve ingrepen functioneren de drie 

flatgebouwen beter en hebben ze meer 

verfijning en wooncomfort gekregen, 

waardoor er in de komende decennia 

weer met plezier in de Moerbosch, 

’t Sluisje en Gentiaan gewoond kan 

worden.   < 

Aan de sombere 

onveilige 

noordzijde van 

het flatgebouw 

is de onderste 

galerijvloer 

vervangen door 

tien trappen.

Glazen deuren zorgen voor doorzicht en veiligheid en ‘s avonds ook voor een levendige en 

aantrekkelijk uitstraling.
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Meer 

transparantie 

betekent 

meer sociale 

veiligheid. 

Situatie van de drie flats in de 

Gentiaanbuurt in Apeldoorn. In 

het ontwerp was het streven 

de individuele herkenbaarheid 

te versterken, maar tevens de 

samenhang te behouden.

Het slopen van flatgebouwen is in deze tijd niet altijd meer te verantwoorden. De Moerbosch bewijst waarom de drie flats in de 

Gentiaanbuurt een verdiende tweede kans hebben gekregen. Hier de entreepartij voor en na de renovatie.
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