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Herwaardering, opwaardering, investering, 
verbetering, waarbij de inwoner voorop staat
Op het moment dat leegstaande en verpauperde 
woningen en gebouwen in de wijk worden opgeknapt 
ben je nog niet bezig met het herwaarderen van een 
woonwijk. Wijkvernieuwing en herwaardering vraagt om 
meer dan alleen fysieke verbetering van de woon- en 
leefomgeving. Grootstedelijk problematieken, waarmee 
ook de wijk Oud Charlois kampt, vragen om integrale 
stadsvernieuwing. De bewoners van de wijk kunnen hier 
een belangrijke rol in spelen. Indien bewoners zich verder 
kunnen ontplooien en ontwikkelen kan een stap vooruit 
worden gemaakt. Als je op het vlak van wonen, werken 
(en leren) projecten ontwikkelt, dan creëer je een middel 
dat kan bijdragen tot wijkontwikkeling. Prikkeling van 
ambities begint bij de individuele bewoner en zal een start 
zijn voor herwaardering, en verbetering en potentiële groei 
van zowel de wijk als haar inwoner. Het betrekken van de 
inwoners van de wijk bij de opwaardering, is dan ook een 
voorwaarde voor de aanpak en het herstel van de wijk.

Het combineren van wonen en werken levert zowel een 
prettig woonklimaat op als ook werkgelegenheid voor 
een goede wijkeconomie. Beide elementen spelen zich 
af rondom en in de eigen wijk, waardoor er sprake is 
van een toenemende levendigheid en als gevolg daarvan 
een grotere sociale controle. Hierdoor zal mogelijk de 
veiligheid in de wijk toenemen. Het gebruik van de wijk 
gedurende de dag neemt immers toe. 

Het werken zal vorm moeten krijgen als nieuwe 

economische drager. Het kennis en opleidingsniveau van 
de inwoners van de wijk sluit aan bij de ambacht en het 
vakmanschap. Door in de wijk werkgelegenheid uit de 
kleinschalige stedelijke sector en de maakindustrie uit te 
bouwen en te vergroten zal dat een aanvulling op de 
creatieve activiteiten die nu al in de wijk aanwezig is. We 
spreken dan bijvoorbeeld over het werk als timmerman die 
zorg kan dragen voor wijkherstel of meubels kan maken en 

en een brons- of kopergieterij die voor de al aanwezige 
creatieve sector als welkome aanvulling zal fungeren.

Door het mengen van de functies wonen met werken 
ontstaat er een continue gebruik van de wijk. We gaan 
op deze manier van de mono-functionele wijk naar 
meervoudig gebruik in de wijk. Functies als wonen, 
werken (en leren) bestaan naast elkaar en versterken 
elkaar en hiermee de wijk. Men werkt overdag in 
dezelfde wijk waar men ‘s-nachts woont en andersom. 

direct van. Een neveneffect is dat de jeugd nu in hun 
eigen wijk aan de slag kan op stageplekken bij een 
van de vakbedrijven die de wijk nu heeft. Leegstaande 
en verpauperde panden en de nu nog onbebouwde 
plekken in de wijk spelen een rol, door deze te renoveren 
of te vernieuwen. Deze locaties worden meegenomen 
in de opwaardering van de wijk en het combineren van 
de functies wonen en werken kan ook op deze plekken 
worden gerealiseerd.

Het op deze manier transformeren van de wijk leidt tot een 
levendig en economisch goede woon- / werksituatie. De 
opwaardering, investering en verbetering die de wijk nodig 
heeft en waarbij de inwoner voorop staat. 

Transformatieproces locatie bouwblok Gouwstraat
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Plattegrond begane grond huidige situatie /schaal 1:2000
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49 Beneden en bovenwoningen
- technische en functioneel 
verouderd
- rommelig bebouwd 
binnenterrein

42 appartementen
-    creatieve sector 
- ateliers
- contract tot 2011

Luchtfoto situatie bouwblok op de hoek Gouwstraat en Wolphaertsstraat

afb. 5.13 Bron Blik op Zuid, deel 3, foto Jan Roovers
De Jong Manufacturen op de hoek Gouwplein en Wolphaertsstraat, 1953

Karakteristiek bouwblok in vroegere tijden, wonen met werken

Wonen met werken in de wijk, kenmerk van de wijk Oud Charlois en haar bewoners

we vinden veel kleinschalige stedelijke bedrijvigheid in woonwijken, waarbij gewerkt wordt vanuit de eigen woning in de eigen woonwijk 

aansluiting bij de skills van de inwoner van een gemiddelde woonwijk

werken met de handen, oftewel het vakmanschap > bedrijven in de maakindustrie

werken in en vanuit de eigen woonwijkbinnen het vakmanschap, de maakindustrie

veelal verspreidt in woonwijken aanwezig, zowel kunstenaars als ambachtelijke beroepen spelen een rol in de woonwijken

> 900.000 mensen werkzaam in ambachtelijke beroepen in Nederland

> 225.000 ambachtsbedrijvenveelal in woonwijken > her en der verspreid en gesitueerd in huidige woonwijken > werken aan huis

Vervlechting van de functies wonen met werken

SchakelingInvulling

Werkplaats / atelier / 
etalage

Wonen
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Faciliteitenzone / ontsluiting >
doorgangen naar binnenhoven

Intelligente mix van de functies wonen 
met werkplaatsen en ateliers

Ons normale dagelijkse ritme van leven

+

>

Ritme van werken gedurende 24 uur

0:00 24:00

Ritme van wonen met werken gedurende 24 uur

Ritme van wonen gedurende 24 uur

0:00 24:00

0:00 24:00

Ligging wijk Oud Charlois
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legenda

ZUIDERPARK

Toekomstig
Wolphaertshof

Gouwplein

Bestaand
Japans hof

Hof creatieve sector

Woonhof met
werkplaatsen

Expositieruimte /
beheerderswoning

Werkhof

01 > Kleinschalige bedrijvigheid her en der verspreid, routing langs gesloten bouwblokken

02 > Karakteristiek > Locatie bouwblok, met dichtbebouwd, ontoegankelijk binnenterrein.

03 > Sloop technisch en functioneel verouderd panden > behoud karakteristieke kop 
bouwblok + staart van het bouwblok

04 > Nieuwbouw op vrijgekomen locatie > Toevoegen woon- werkwoningen en 
herinrichten binnenterrein

05 > Creeren doorgangen, openen gevelbeeld door middel van werkplaatsen > 
Binnenterrein wordt onderdeel van de openbare ruimte

06 > Verankering in de wijk, ook door de functiemenging  > Gebouw als knooppunt door
doorgangen, leiden naar pleinen en andere hoven in de omgeving

07 > Aaneenschakeling van drie hoven met drie verschillende identiteiten

08 > Toekomstbeeld verankering naar nieuwe binnenterreinen

Principe standaard woningen of casco van 
bestaande verouderde woningvoorraad.

Introduceren faciliteitenzone ten behoeve van de 
vervlechting van de functies wonen met werken.

Het trappenhuis als stabiliteitskern met rondom grote 
vrije vloervelden maakt het mogelijk om de woningen, 

In de faciliteitenzone twee onafhankelijk van elkaar 

ontsluiting van het woon- werkprogramma.

Flexibiliteit en de invulling van het programma

standaard woning

faciliteitenzone

trappen als kern

De mix van wonen met werken is zowel binnen bestaand casco van bestaande woning-
voorraad als in nieuwe structuren in te vullen

Oudbouw en nieuwbouw

Binnen bestaand casco

Nieuwe structuren op vervallen plekken in de wijk
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Ontsluiting woon-werkwoningen

Gebouwuitleg

Hof I Hof II Hof III

Toegangen woon-werkplaatsen begane grond, 1e en 2e verdieping

Hof I Hof II

Toegangen woon-werkplaatsen 3e, 4e en 5e verdieping

I

I

II

II

III

III

Openbare toegangen van de drie hoven en toegangen woondek

Hof I Hof II Hof III

v. v.

v. v.

v. v. v.

v. v. v.

Koeling- verwarming met convectoren in vloersysteem, afzuiging tpv. werkplaatsen, 
natuurlijke ventilatie tpv. woningen, louvresysteem tbv. zonwering tpv. woningen

Doorgang begane grond

Trap naar woondek
incl. af te sluiten doorgang naar 
werkplaatsen

legenda

Hof I Hof II Hof III

Mix van de functies in de drie verschillende hoven

Functie wonen

Functie werken

legenda

Toegang wonen

Toegang werken

legenda

Toegang wonen

Toegang werken

legenda

Grasdaken + 
groen woonhof; 

verkoeling zomer, 
isolatiewerking 
winter, reguleren 
regenwater

Toegang stallingsgarage /

legenda

(Goederen)Lift van kelder
=> 4e, 5e en 6e vd
Trap van kelder => 4e, 5e en 6e vd

Lift en trap van kelder => woondek 
=> 4e, 5e en 6e vd 
(+ minder validenlift)

Trap naar woondek

Convectoren
Te openen 
ramen/deuren
Verlichting/
ventilatie in 
plafond

grasdak/
groenmuur

stadverwarming

legenda

v.

Trap als stabiele kern gebouw Lateien als portalen > open vloervelden Overspanning vloeren Totaalbeeld

Constructieprincipe
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Stalen frame met spankabels Omtimmert met hout
Opgevuld met houten lamellen

Principe detail

7

1

6

4

+ =

Flexibel Slimline vloersysteem

Deuren ter plaatse van doorgangen

Systematiek dak Gouwhof

Naisoleren van wanden en vloeren bij gebruik bestaande casco

Centraal afzuigsyteem stallingsgarege en werkplaatsen

Afzonderlijke en verplaatsbare afzuiging werkplaatsen

Lifepanel groensysteem wanden woonhof

Constructie Live Panel (met beplanting) Constructie Live Panel (zonder beplanting)

   plantkeuze / schaduw- en zonplanten    van 0,60 x 1.00 m

   en dakhelling volgend

   gevel (excl. beplanting)

Geluidisolatie naisoleren bestaand casco.
Voldoet aan de warmte-isolatie-eis van het 
Bouwbesluit: Rc = 3,5 m2.K/W.
Opbouw bovenstaande constructie
1. Steens metselwerk

3. Comfortpanel 60mm
4. Comfortpanel 50 mm, tussen de stijlen
5. Isover Vario KB2 dubbelzijdig bevestigingstape
6. Isover Vario KM Duplex folie
7. Isover Vario KB1 enkelzijdig afplaktape
8. Gyproc gipskartonplaat 12,5 mm

Naisoleren hellend dak aan de binnenzijde, zowel voor 
thermische als geluidisolatie. 2x120 mm kan een Rc-
waarde van > 4,5 m2.K/W.
Opbouw bovenstaande constructie
1. Dakpannen
2. Dakbeschot, gesloten laag
3. Houten gordingen, h.o.h. afstand > 900 mm
4. Isover Comfortpanel 120 mm voor Rc = 2,5 m2.K/W
5. Houten rachels 28 x 45 mm, h.o.h. 300 mm
6. Isover Vario KM Duplex folie
7. Gyproc gipskartonplaat: 600 mm breed

Isolatie van hellende daken aan de binnenzijde

Rockwool draagvloer met zwevende vloerplaat.

1. Bestaande vloer
2. Zwevende 
vloerplaat
3. Waterkerende folie
4. Cementgebonden 
dekvloer (woningen) 
of anhydriet met 
vloerafwerking 
(werkplaatsen)

29,93 kNm

d(
b

) =
 6

,1
 m

H
(b

) =
 9

 m

F(g) = 41 kN

F(w)

Shrubtub 170x170x70

a = 114,69

Centrale H2O
       Tank / 
      Buffer

H2O Doseer
Computer
(Online)

Naar andere boombakken

O2O2

Verankering boomkluit / boom

isolatie / 02 distributie

optioneel: Boomroosters in wiekverband

G Grote bak, afmeting: 200 x 200 x 90 cm (l x b x h)
M Middelgrote bak, afmeting: 170 x 170 x 90 cm (l x b x h)
K Kleine bak, afmeting: 150 x 150 x 90 cm (l x b x h)

L Luwte of windbeschutte plaats
B Bloeiend
Vd Vrucht dragend
Kl Klimplant leiwerk vereist
L/V Geschikt voor lei of vormboom
H Herfstkleur
W Sierwaarde in de winter
S Heester

Bonsaivorm       

Meerstammigevorm Opgaandevorm Struikvorm

 Bolvorm     Zuilvorm   

Leidingen in vloersysteem > gekoppeld aan leidingschachten

aangebracht die bestaat uit of een cementgebonden 

zwaluwstaartvloer afgewerkt met een cementdekvloer (bij 
de woningen) of een anhydriet vloer (bij de werkplaatsen)

Afwijkende maatvoering in serie te produceren. Overspanning en hoogte: De vloer kan overspanningen realiseren van max. 14,4 
meter, de hoogte van het vloerpakket bij een overspanning van 7,2 meter bedraagt zo’n 370 mm. Het gewicht van de Infra+ vloer 
bedraagt 250 kg/m².

Flexibiliteit en toepassingsgebied
Met deze vloer kun je de volledige installatie, 
inrichting en functie opnieuw opnieuw indelen.. 
Doordat er, in de vloer een aantal uitneembare 
stroken, ter plaatse van het trappenhuis, zijn 
opgenomen, zijn de leidingen ten aller tijde 
gemakkelijk te bereiken en te veranderen.

Kosten
De kosten voor aanschaf van deze vloer-
elementen en de topvloer zijn hoger in 
vergelijking met andere vloersystemen. Echter de 
gewichtsbesparing, integratie van de leidingen, 

toekomstige aanpassingen zorgen ervoor dat de 
vloer lagere kosten mee zich mee brengt.

Systematiek

Streetlife boombakken en boomeilanden zijn 
afgestemd op een uniek boomverzorgingssysteem. 
Het systeem realiseert een optimale 
boomverzorging op een vrijwel automatische 
of semiautomatische wijze. Het systeem maakt 
op elke locatie stadsbomen mogelijk (patenten 
aangevraagd).

Het systeem omvat de volgende aspecten:
- Een onzichtbare boomkluitverankering waardoor 
  scheefgroei vermeden wordt.
- Een speciaal ontwikkeld geotextiel rond de 
  wortels voorkomt schadelijke temperatuur 
  variaties en verzorgt zuurstof distributie rondom 
  de kluit.
- Overtollig water wordt afgevoerd.
- Optioneel kunnen speciale boomroosters 
  verdamping aan de bovenzijde tegen gaan.

Bij Treetec Electronic wordt het water vanuit een 
centrale watertank m.b.v. electronisch gestuurde 
leidingen bovenop de wortelkluit gedruppeld. 
Instelling van de doseercomputer geschiedt op 
regelmatige basis door de boomspecialist, al of niet 
via internet

Puntafzuiging

recirculatie

Lichtspots en Duco Slide systeem

Werktafel met afzuigwand

Mechanische luchtaf- en toevoer

Het systeem SU2 wordt toegepast in ruimten waar
hoog en laag moet worden afgezogen zoals in
parkeergarages en werkplaatsen. Het systeem 
wordt uitgevoerd met twee of meer
afzuigventilatoren (CVF, CVM voor 
binnenopstelling), een kanalensysteem en 
instelbare luchtregelkleppen. De luchttoevoer zal 
plaats vinden via een open toegang, gedeeltelijk 
via de vloer in het woonhof en gedeeltelijk vanaf 
het dak en via buitenmuurroosters.

Afgescheiden geventileerde ruimten

Een deel van de werkplaats kan m.b.v. 
lasgordijnen, zeilen, wandelementen en dergelijke
luchttechnisch worden afgescheiden.

Op deze wijze kan in het afgescheiden deel
sterker worden geventileerd dan in de
algemene ruimte. Het lekken van lasrook naar
de algemene ruimte wordt beperkt.
Deze oplossing kan worden toegepast voor
handlasplaatsen, maar vooral ook bij automaten
en robots.

Lascabine
Een lascabine biedt nog betere bescherming
voor de algemene ruimte. De cabine is
luchttechnisch geheel afgescheiden. Onderdruk
in de lascabine voorkomt lekken naar de
algemene ruimte. Ter plaatse in te richten en 
aan te sluiten aan het centrale mechanische 
afzuigsysteem.

CVF of CVM

Voordelen van de Ytong latei:

passtukken boven de latei te worden aangebracht. Vlak: passtukken boven geprefabriceerde lateien zorgen 
voor een onregelmatig oppervlak, terwijl een Ytong latei volledig vlak is.

8

3
4

2

6
7

1

5

Voorzetwanden met een laag Comfortpanel tussen 
de stijlen en een laag tussen de stijlen en de muur.

Soorten bomen en codering
Acer campestre ‘Elsrijk’ G M L/V
Acer platanoides ‘Deborah’ G M H
Acer saccharinum G L H
Aesculus carnea ‘Briotii’ G B
Betula typen G
Carpinus betulus G M K L/V
Chamaerops humilis G M K L W
Corylus colurna G Vd
Davidia involucrata G B
Fagus sylvatica ‘Dawyck’ G M H
Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ G L
Fraxinus ornus G M L
Gleditsia triancanthos ‘Skyline’ G M L
Gleditsia triancanthos ‘Sunburst’ G M L

Morus alba ‘Macrophylla’ G M L
Nothofagus Antarctica G M K H W
 ‘Aureocaulis’ G M W
Pinus sylvestris G M W
Plantanus x acerifolia ‘Tremonia’ G M L
Plantus orientalis ‘Digitata’ G M
Quercus robur G M Vd
Quercus rubra G Vd
Syringa typen G M B S
Sophora japonica G M B
Taxus baccata G M K L/V W
Tilia europaea ’Pallida’ G M K L/V

Bomentabel

Een juiste keuze uit het beschikbare sortiment is een essentieel onderdeel van een project. Vaak zijn bomen ook in onverwachte 
vormen beschikbaar, bijvoorbeeld meerstammig, laagvertakt of in knotvorm. 

Principedetail A / Schaal 1:20

Principedetail B / Schaal 1:20
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06

04

05

01

02

03

Vebo Beton, bakstenen plafond
(tpv. plafond onderdoorgangen)
Cementvezelplaat beplakt met steenstrips. 
De dikte van de cementvezelplaat is 18 mm, 
de totale dikte ± 43 mm. Gewicht 80 kg/m2. 
Blinde verankering aan de hoofdconstructie 
met een aluminium montagesysteem.

Duco-Slide, aluminium lamelsysteem 
(tpv. ramen binnenhof)
DucoSlide is een zonweringsystemen opgebouwd 
uit aluminium extrusielamellen. Handmatig 
verschuivbaar in 2 of 3-secties. Lamellen 
electronisch in te regelen.
Hierdoor wordt een goed evenwicht tussen 
zonwering en lichttoetreding gecreerd. Tevens 
bescherming tegen ongewenste opwarming van 
het binnenklimaat, door ‘savonds optimaal te 
verse lucht binnen te laten en overdag de zon 
tegen te houden. Verder biedt het in het hof een 
maximum aan privacy.

Mobilane Livelpanel (tpv. woondek)
Aanpasbare modules horizontale elementen van 
60 x 100 cm (h x b).
Verwerkbaar rond deuren en ramen. Inclusief 

water.

Fragment doorsnede /schaal 1:50

Principedetail 03 / Schaal 1:20

Principedetail 04 / Schaal 1:20 3D detail woondek / groenwand / woningen

Principedetail 05 / Schaal 1:20

Detail 06 / Schaal 1:20

Principedetail 01 en 02 / Schaal 1:20

Principedetail D / Schaal 1:20

Woning Woondek

Woning
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Woondek van hof II met daaronder de werkplaatsen

Werkplaatsen van hof II onder woondek

Doorgang vanaf de Wolphaertsstraat naar werkplaatsen en trap naar woondek op eerste verdieping

Zicht vanuit werkplaatsen hof I richting hof II
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Gevelaanzicht D - Wolphaertsstraat / schaal 1:200

Dwarsdoorsnede A - Werkhof / schaal 1:200

Dwarsdoorsnede B - Woonhof / schaal 1:200

A

A

B

B
C

C
D

D

Langsdoorsnede C - Woonhof / schaal 1:200
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