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UTRECHT | De Ravel

vatieve aanpak is dat veel tijdens de uitvoering,  
die in een halfjaar tijd moet zijn afgerond, wordt 
ingevuld. Opdrachtgever en aannemer maken 
daarbij gebruik van elkaars expertise. “Het zet ons 
aan creatief om te gaan met processen”, vertelt 
projectleider Marcel Dolfin. “Socius Wonen heeft 
bijvoorbeeld een prima werkend digitaal systeem 
waarop bewoners kunnen inschrijven voor het klus-
sen. Plegt-Vos heeft een transportsysteem bedacht 
voor de aanvoer van de prefab binnenwanden, 
waardoor die op maat klaarliggen voor montage, 
op de juiste verdieping en zonder restafval. Wij 
hebben het voordeel van een overzichtelijk gebouw 
en bouwen telkens een verdieping c.q. eenheid 
af, waardoor het project tussen juli en oktober 
gefaseerd in gebruik kan worden genomen. De 
logistieke kuil op kelderniveau, straks de centrale 
entree, gebruiken wij nu nog voor de aan- en 
afvoer van materiaal, terwijl de nieuwe bewoners 
gebruikmaken van de bestaande hoofdingang.”

‘INHOUDELIJK INNOVATIEF’
De combinatie van creatieve financiering en duur-
zaamheid maakt het project niet alleen proces-
matig, maar ook inhoudelijk innovatief, stellen de 
betrokkenen. Plegt-Vos sloopte de kantoorverdie-
pingen leeg tot op de schil en behoudt elementen 
wanneer die nog voldoen. Het ‘chocoladereep-
patroon’ aan de onderzijde van de blootgelegde 
betonvloeren van de woonverdiepingen blijkt zelfs 
een onverwachte eyecatcher. “Dit is een trans-

formatie op maat”, zegt uitvoerder Arnold den 
Hamer. “De hoofdvoorzieningen voor de stads-
verwarming en elektriciteit worden hergebruikt. 
Wij hebben nieuwe radiatoren geïnstalleerd 

die automatisch afslaan naar een basisniveau 
en hebben de originele kozijnen van draaiende 
delen voorzien. Bestaande toiletgroepen en 
binnendeuren zijn zoveel mogelijk behouden.    › 

'Tijdelijke studentenhuisvesting in kantoorflat draagt bij aan leefbaarheid'

GOEDE BAND
Socius Wonen – de nieuwe naam van STW Nederland – transformeert het complex De Ravel in Utrecht deels tot 
studentenwoningen. Dat doet de jongerenhuisvester op meer locaties. Daarbij werkt ze vaak samen vaste partijen, 
zoals Q Lift.

“Socius wil de bewoners bepaalde garanties geven en zoekt daarom naar langdurige samenwerking”, vertelt 
commercieel directeur Maarten Kat van Q Lift. “Ook met ons is er een goede band.” 

Bij De Ravel, zegt hij, gaat het vooralsnog om preventief onderhoud. “We onderwerpen de liften regelmatig – één 
keer in de vijf, zes weken – aan een inspectie. Als we constateren dat een onderdeel aan het verslechteren is, 
vervangen we het preventief. We wachten niet tot iets stuk gaat.”

De liften in De Ravel, aldus Kat, zijn ruim dertig jaar oud en zijn een kleine twintig jaar geleden voor het laatst 
ingrijpend gerenoveerd. Vanwege de leeftijd weet je dan, geeft hij aan “dat er op enig moment problemen 
kunnen ontstaan met de besturing, zeker als liften intensief en op hoge snelheid worden gebruikt.”

Renovatie is volgens Kat dan ook aan de orde en Socius is momenteel bezig dat financieel rond te krijgen. Dat 
gebeurt middels crowdfunding. “Dat loopt an sich goed, omdat er een betere rente wordt gegeven dan mensen 
op een spaarrekening krijgen. Uiteindelijk kijken we samen met Socius naar wat het budget is, welke besturingen 
ze willen (een universele vrij toegankelijke besturing ligt voor de hand), wie die gaat leveren en welke onderdelen 
moeten worden vervangen. Zodat de liften er weer een aantal jaren tegen kunnen.”
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Tekst | Jan-Kees Verschuure   Beeld | Socius Wonen

Jongerenhuisvesting De Ravel: 
tijdelijke transformatie op 
basis van zelfwerkzaamheid
Jongerenhuisvester Socius Wonen realiseert onder de naam ‘De Ravel’ 180 onzelfstandige eenheden in een voormalige hoogbouwflat van de 
gemeente Utrecht. De coöperatieve aanpak van het transformatieproject, een mix van crowdfunding en samenwerking met toekomstige bewoners, 
integreert het leegstaande gebouw op innovatieve wijze met de stad, vertellen commercieel directeur Pim Koot van Socius Wonen en Marcel Dolfin 
en Arnold den Hamer, projectleider en uitvoerder van hoofdaannemer Plegt-Vos. “Wij voeren dit project uit op basis van zelfwerkzaamheid.”

Het gebouw Ravellaan 96 in de wijk Welgelegen 
stamt uit 1970, is eigendom van de gemeente 
Utrecht en recentelijk leeg komen te staan door 
de verhuizing van ambtenaren naar het nieuwe 
Stadskantoor. De samenwerking van Socius 
Wonen en Plegt-Vos op het front van transforma-
tie is niet eenmalig. In een eerder stadium werd 
onder meer het gebouw van de lerarenopleiding 
van de Hogeschool Utrecht aan de Archimedes-
laan geschikt gemaakt voor bewoning door 
jongeren en binnen afzienbare tijd wordt ook 
het voormalige ziekenhuis Overvecht in dat kader 
getransformeerd. Er werkt daarbij een vaste groep 
onderaannemers aan de gezamenlijke projecten.
“We noemen het bewust geen studentenhuisves-
ting, want wij huisvesten ook kwetsbare jongeren”, 
begint Koot. “Jongerenhuisvesting is een acuut 
probleem en de oplossing ervan proberen wij op 

TIENJARIGE CONCESSIE
De gemeente heeft Socius Wonen een tienjarige 
concessie gegeven voor de verhuur van de negen 
verdiepingen tellende kantoorflat, na een trans-
formatie die leidt tot 180 nieuwe onzelfstandige 
eenheden voor jongeren. Iedere verdieping telt 

twintig kamers in drie typen van 19, 22 en 27 
m², telkens voorzien van gedeeld sanitair en 
een woonkeuken. In de laagbouwplint komt 
een openbaar café-restaurant met een externe 
exploitant, een washok, ruimte voor activiteiten en 
werkplekken voor zzp’ers. Onderdeel van de inno-

'Wie 48 uur meehelpt 
met klussen, krijgt een
huurverlaging van tien 
procent gedurende de
contractduur'

innovatieve wijze te combineren met de aanpak van 
de leegstandproblematiek in Utrecht. Wij financie-
ren De Ravel op een creatieve manier. Onder meer 
door middel van crowdfunding en de inzet van huur-
ders tijdens de transformatie. Wie 48 uur meehelpt 
met klussen – onder professionele begeleiding van 
de aannemer – krijgt een huurverlaging van tien 
procent gedurende de contractduur. Half oktober 
leveren we de laatste verdieping op.” Onder de 
‘founders’ bevinden zich zowel bewoners en familie 
als bouwpartijen die betrokken zijn bij de transfor-
matie. “Het beoogde bedrag is ruim gehaald.”

WONINGBOUW
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NIEUWE SCHACHT VOOR WARM WATER OP ALLE VERDIEPINGEN
De studenten in De Ravel in Utrecht krijgen per verdieping de beschikking over vier douches met vier wastafels 
en een gezamenlijke keuken met meerdere afzuigpunten. Een warmwatervoorziening was er echter nog niet; de 
voormalige kantoren beschikten over boilers in de pantry’s. Een goed toegankelijke, nieuwe schacht met een 
stijgleiding voorziet nu de verdiepingen van warm water.

Jansen Installatiebedrijf koos bewust voor nieuwe leidingen om de risico’s op bijvoorbeeld legionella uit te slui-
ten. Tevens vervangt het installatiebedrijf de bestaande convectoren in alle ruimtes door ecoradiatoren. “Deze 
zorgen voor een optimale warmteopbrengst en een betere verdeling van de energie doordat het warme water 
aan de voorkant komt en het retourwater aan de achterkant”, legt Ralf Engelen van Jansen Installatiebedrijf uit. 
Met de voorprogrammeerbare thermostaatknoppen van Honeywell wordt de temperatuur elke 24 uur zes keer 
teruggezet naar 15 graden. De kosten konden beperkt worden, dankzij de zelfwerkzaamheid van de studenten; 
zij hebben zelf de radiatoren uitgelopen naar alle verdiepingen en de beugels bevestigd. 

Bouwinfo
OPDRACHT 
Socius Wonen
UITVOERING
Plegt-Vos
INVESTERING
€ 1,6 miljoen
BOUWPERIODE
april – oktober 2015
PROGRAMMA
180 studenteneenheden inclusief voorzieningen

DUURZAME KUNSTSTOF BUITENGEVELKOZIJNEN
Dekker Kozijnprojecten heeft bij de 180 studentenwoningen in ‘De Ravel’ in Utrecht nieuwe buitengevelkozijnen 
geplaatst. Het gebouw, dat vroeger een kantoorpand van de gemeente Utrecht was, bestaat uit negen verdie-
pingen en is omgetoverd tot een waar studentenparadijs. In overleg met de aannemer en op advies van Dekker 
Kozijnprojecten is ervoor gekozen om de nieuwe kunststof kozijnen in de bestaande stalen kozijnen te plaatsen. 

“Tijdens de werkzaamheden hebben wij hulp gehad van de toekomstige bewoners”, aldus Wijnand Kooy, 
commercieel manager bij Dekker Kozijnprojecten. “Door een vastgesteld aantal uren mee te helpen met de 
verbouwing konden de studenten een tegemoetkoming in de huurkosten verdienen, een heel leuk initiatief.” 

Dekker Kozijnprojecten heeft zich in veertig jaar ontwikkeld tot specialist in kozijnprojecten en aanverwante 
gevelwerkzaamheden voor groot- en kleinschalige renovatie en nieuwbouw. “Onze directe en indirecte opdracht-
gevers zijn toonaangevende vastgoedeigenaren en beheerders, (hoofd)aannemers, Verenigingen van Eigenaren 
en kozijnfabrikanten. Wij combineren ons eigen materieelpark, ons team van ervaren medewerkers en onze 
projectorganisatie, waardoor we zorg kunnen dragen voor een gedegen begeleiding van het bouwproces en 
optimale bewonersbegeleiding: een combinatie die uniek is in Nederland.”
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Voor bouwplaatsmedewerkers is het inmiddels 
‘business as usual’ dat er wordt samengewerkt 
met bewoners. De sfeer is uiterst coöperatief.”

Volgens Koot is het ‘soepele’ verloop van het 
transformatieproces vooral het succes van 
heldere afspraken. “Veel van onze bewoners 
zijn studenten; ook zij moeten tegenwoordig 
keihard werken, en weten dat zij op hun verant-
woordelijkheden kunnen worden aangesproken. 
Je tekent hier gewoon een contract; kom je je 
afspraken niet na in het klusproject, dan krijg 
je ook geen huurverlaging. Daarbij vergoeden 
wij complexfuncties die door bewoners worden 
uitgevoerd, zoals pandbeheerder en gangbe-
heerder. Zelfwerkzaamheid is het uitgangspunt, 
gekoppeld aan een beloningssysteem. Daarom 
werkt deze aanpak.”    ❚

Toekomstige bewoners klussen mee 
onder begeleiding van de aannemer

UTRECHT | De Ravel
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Samenwerken 
aan de beste 
kozijnprojecten

Van plan 
tot realisatie
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Samen vormgeven aan woon- 
werk- en leefplezier
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AMSTERDAM | Het Breed

Duurzaam en veilig 
wonen in Het Breed

BOUWKENNISPARTNER

Het Breed is een project van het Plan van Gool in Amsterdam-Noord, dat de gefaseerde renovatie 
van een aantal appartementencomplexen omvat. Het omvangrijke project bevindt zich inmiddels in 
een vergevorderd stadium en zal in maart 2016 worden opgeleverd. Voor 1.138 woningen en veertig 
atelier/bedrijfsruimtes levert en monteert Gevelconcept de houten binnen- en buitenkozijnen. 

“Iedere dag wordt er maatwerk geleverd, als onderdeel van een driewekelijkse cyclus van tien of 
twaalf woningen. Ons interne proces is just-in-time geregeld, zodat onze medewerkers dagelijks met 
de dagproductie op de bouw komen. De werkvoorbereiding voor onze specifieke onderdelen regelen 
wij dus geheel zelf”, vertelt Maarten de Jong, directeur van Gevelconcept, die het een lastig maar 
ook leuk project noemt.

“Er wordt gewerkt met verschillende partners op de bouwplaats, dus in het begin was het opstellen 
en nakomen van de planning de eerste prioriteit. Maar op een gegeven moment raak je ingespeeld 
en word je een team.”

Gevelconcept bouwt complete maatwerk gevels. Het bedrijf centreert alle productie, coördinatie 
en ontwikkeling. De Jong: “Hierbij liggen alle risico’s bij ons. Zie ons dus maar, ook vanwege onze 
kennis en vakmanschap, als nevenaannemer met een specialisatie.”
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Tekst | Scripturum, Marjoleine Meppelink   Beeld | Van der Leij Bouwbedrijven B.V.

“Omdat het project zo uitgestrekt is, ben je op veel 
fronten tegelijk bezig. Dat maakt het soms wat 
onoverzichtelijk”, vertelt Ben Beentjes, bedrijfsleider 
bouwprojecten bij Van der Leij Bouwbedrijven. 
“Daarom hebben wij een redelijk zwaar uitvoerders-
apparaat ingezet: drie uitvoerders, verschillende 
werkvoorbereiders, een bewonersbegeleider en zo’n 
honderd werklieden zijn iedere dag bezig om dit 
project tot een goed einde te brengen.”

BEWONERSBEGELEIDER
De woningen worden in bewoonde staat gereno-
veerd, wat zorgt voor een logistieke uitdaging. Er 
zijn logeerwoningen beschikbaar, maar het is aan de 
bewoners zelf of ze hiervan gebruik willen maken.    › 

Na een intensieve en langdurige samenwerking tussen Van der Leij Bouwbedrijven en VOF Het Breed komt het einde van de renovatie-
werkzaamheden aan woningcomplex Het Breed in Amsterdam-Noord in zicht. Met 1.176 woningen is dit één van de grootste renovatie-
projecten in Europa. De woningen ondergaan een ware metamorfose en voldoen straks weer aan alle eisen van de moderne tijd. Een 
mooie uitdaging voor Van der Leij Bouwbedrijven, zeker omdat de renovatie grotendeels in bewoonde staat wordt uitgevoerd.

Jansen
I n s t a l l a t i e b e d r i j f

loodgieters- en dakwerken | centrale verwarming
meet- en regeltechniek | koeling en ventilatie

sanitair en badkamers

www.janseninstal.nl
Utrecht / Hilversum

Thuis in
installatietechniek
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OPTIMALE VENTILATIE DOOR COMBINATIE 
VAN OUD EN NIEUW
Het binnenmilieu in De Ravel wordt beheerst door een combinatie van 
bestaande installaties en nieuwe componenten. Door de oude bouwkundige 
kanalen en schoorstenen te hergebruiken, lukt het ook om een optimaal func-
tionerend ventilatiesysteem te realiseren en tegelijkertijd de investeringskosten 
te beperken.

Van Bommel Ventilatiewerken installeert de systemen voor de keukens, badka-
mers en gangen. “Van tevoren is uitvoerig gecontroleerd of de oude schachten 
en kanalen in goede staat verkeerden. Vervolgens is een advies gegeven met 
betrekking tot de uitvoering en is een luchtkanalensysteem met een boxventi-
lator aangesloten op het grote bouwkundige kanaal. Dit systeem voorziet in de 
ventilatie van de badkamers en de keukens. De bewoners kunnen hiervan zelf de 
capaciteit regelen”, licht René Bos van Van Bommel Ventilatiewerken toe. 

Het bedrijf werkt meer samen met Plegt Vos. “Voor ons lag aan dit project niet 
echt een bestek ten grondslag, ons is gevraagd om een ventilatiesysteem te 
installeren met een goede ventilatie in de keuken en badkamers. Om dit reno-
vatiewerk goed te kunnen uitvoeren, dien je vaak in het werk te bepalen wat de 
beste oplossing is. Je moet de bestaande situatie goed inschatten en dat kan 
niet altijd vanaf de tekeningen. Je dient ook in het project te gaan kijken en 
innovatief zijn.”


