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Betaalbaarheid en duurzaamheid kunnen wél hand in hand gaan

NIEUWE TIJDGEEST: 
GEEF PORTIEKWONINGEN 
EEN TWEEDE KANS
Als de renovatiewerkzaamheden van twaalf woongebouwen met 204 
sociale huurwoningen langs de Finnenburg in de Haagse wijk Maria-
hoeve zijn afgerond en áls er een feestelijke heropening wordt georga-
niseerd, dan zal er in alle speeches één belangrijke boodschap zijn: geef 
portiekwoningen in Nederland een tweede kans! Volgens alle betrok-
kenen worden de mogelijkheden daarvan nog volop onderschat. “Dit 
project tekent De Nieuwe Tijd”, zo zeggen de betrokkenen. “Door het 
samenbrengen van verschillende marktpartijen, met diverse expertises, 
ontstaat er méér dan alleen een optelsom.”

Aan tafel zitten Ronald Hoogenboom, directeur/eigenaar van Dinkq Totaalonder-
houd BV, Wil van Koppen van Van Mierlo Bouwmaatschappij en op Finnenburg 
projectleider, Christof Fankhauser en Ivo Verboon, beiden architect/eigenaar bij 
CHNL en Jaap Koole, vestigingsmanager en Maurice van Leeuwen projectleider bij 
Vestia.  In het voortraject  de onderzoeksfase – lijkt de grote winst al meteen te zijn 
behaald. Zo vertelt Ronald dat in eerste instantie drie proefwoningen zijn gestript. 
“Dan kom je vanalles tegen – zoals asbest op meerdere plekken. Maar het was uiter-
aard wel een mooie uitdaging; als je als doel hebt om het vastgoed te vernieuwen 
en niet meer zo maar alles ‘lukraak’ te slopen, dan zoek je de meest creatieve oplos-
singen. En uiteraard efficiency voor wat betreft de inrichting en planning van de 
werkzaamheden. Door drie proefwoningen te strippen en weer een basis te leggen 
voor verdere opbouw, laat je zien hoe je ook de hele wijk kunt aanpakken.”

Dat er veel ‘ellende’ werd gevonden, is overigens niet geheel onlogisch. De wo-
ningen stammen uit 1958. Er was een laag energielabel. “We zijn er in geslaagd 
om door de renovatie naar een hoger label toe te werken. Op deze verduurzaming 
kunnen we trots zijn.”

EEN TWEEDE KANS
Wil van Koppen vertelt dat Finnenburg een prachtig referentieproject is geworden 
op het gebied van renovatie. “Ook wij zijn van mening dat vastgoed een tweede 
kans verdient. De tijden zijn er niet meer naar dat sloop de enige optie is. Maar 
je hebt daar wel gelijkgestemde partners voor nodig. Bouwen is bovendien ver-
trouwen. Op Finnenburg zat er te-
vens een bepaalde seriematigheid 
in. Daar lag de kans voor ons om 
samen met Dinkq succesvol op te 
leveren.”

De twee vertellen dat er sprake 
was van een korte tijdspanne. De 
oorspronkelijke planning was dat 
alles af moest vóór 1 januari 2015. 
“Dat had uiteraard te maken met 
het bestaande lage BTW-tarief.” De 

wijziging van laag naar hoog is overigens weer verschoven naar 1 juli 2015, maar 
duidelijk was dat het lage BTW-tarief voor iedereen natuurlijk kansen bood. “Mits 
je snel kunt werken. En ja, we zijn creatief. Zo hebben we op een gegeven moment 
besloten om het binnenwerk al te gaan afwerken in de open lucht. Zo hebben we 
gewonnen.”

Volgens Jaap Koole is Finnenburg een schoolvoorbeeld van herstructurering. “Als 
corporatie zijn wij getriggerd op creativiteit. We moeten goed nadenken over onze 
toekomst. En dus kijken we nu meer dan ooit naar welke waarde het bestaande 
casco heeft. Er was een traditie ontstaan van slopen en vervangen door nieuwbouw. 
Gezinnen willen inderdaad groter wonen. Maar laten we tegelijkertijd niet vergeten 
dat de 60 m² – wat voor een gezin in de jaren ’50 en ’60 goed genoeg was – nu 
nog steeds prima is voor één- of tweepersoonshuishoudens. Deze maken driekwart 
uit van onze woningzoekenden. Dat kapitaal, die vierkante meters, moet je dus niet 
zomaar willen saneren! We kunnen dus aansluiten op de woningmarkt door voort 
te borduren op het bestaande casco. Slopen was hier niet nodig.” Koole noemt een 
aantal heldere voordelen: “Je hebt geen sloopkosten als je met het casco aan de 
slag gaat. Ook voorkom je – door gebruik te maken van het oude casco – dat je moet 
voldoen aan de nieuwe parkeernormen. Je kunt met relatief simpele ingrepen een 
hoger energielabel halen en je kunt met een aantal aanpassingen de woning weer 
functioneel maken. Daardoor houd je de huurprijs op een sociaal niveau.”

Toch zijn ‘strippen’ en ‘herstellen’ niet de enige aspecten die tellen in het ontwerp 
van de nieuwe Look and Feel. We leven immers wel in de eenentwintigste eeuw en 
natuurlijk wil niemand in de nieuw gerenoveerde wijk een typische jaren ’60 sfeer. 
Christof en Ivo vertellen dat Finnenburg vanuit stedenbouwkundig perspectief een 
fantastische wijk is. “De betonnen structuur was echter gedateerd. Door de materia-
lisering, de detaillering, de belijningen en de gevelpanelen te veranderen, kun je nét 
die inspirerende upgrade creëren. De oorspronkelijke architectuur hebben we dus 
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Samenwerken 
aan de beste 
kozijnprojecten

Van plan 
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KOZIJNEN, DEUREN EN HSB-ELEMENTEN 
De afgelopen veertig jaar heeft Dekker Kozijnprojecten zich ontwikkeld tot een 
specialist in kozijnprojecten voor renovatie en nieuwbouw. Vanuit een onafhanke-
lijke positie ondersteunt het bedrijf opdrachtgever en bouwpartner bij het sturen 
op de werkelijke kosten van de kozijnen.

Dekker Kozijnprojecten heeft jarenlange ervaring opgebouwd met gespeciali-
seerde montageteams en timmerlieden en heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij 
projectbeheersing en kwaliteit van het eindproduct de uitgangspunten zijn. 
In opdracht van bouwcombinatie Finnenburg vof verzorgt Dekker Kozijnprojec-
ten de levering en montage van de houten kozijnen alsmede alle toegangs- en 
bergingsdeuren voor de 204 woningen aan de Finnenburg en Hongarenburg 
in Den Haag. Dit wordt uitgevoerd in concept 3. Daarnaast levert en monteert 
Dekker Kozijnprojecten ook de HSB-elementen. Deze zijn voorzien van een volkern 
beplating met een fraaie houtuitstraling.

‘ALTIJD OPLEVEREN CONFORM DE PLANNING’
“Hoe we het ook moeten doen, we doen het", zegt Ton van Dillen, directeur/
eigenaar van Van Dillen Techniek uit ’s Gravenzande. “Als elektrotechnisch bedrijf 
houden we ons altijd aan de gemaakte planning. Ik ben er van overtuigd dat dit 
één van onze meest krachtige USP’s is en dat dit ook de reden is waarom we – 
ondanks de economische tegenwind – in de afgelopen jaren een stabiele groei 
hebben mogen doormaken.”

Want, ook voor de werkzaamheden aan de Finnenburg in Den Haag etaleerde Van 
Dillen niet alleen de benodigde flexibiliteit. Het bedrijf kon ook bogen op de in de 
loop der jaren opgebouwde technische expertise. “We hebben ruim ervaring met 
dit soort renovatieprojecten”, vertelt Van Dillen. “We zijn verantwoordelijk voor 
alle installaties met betrekking tot de elektriciteit. We leggen nieuwe intercom-
systemen en aardingsinstallaties aan. En we hebben technische voorbereidingen 
getroffen, zodat men in de toekomst zonnepanelen kan plaatsen. Daartoe hebben 
we al buizen aangelegd.” Van Dillen is zéér te spreken over de samenwerking met 
Van Mierlo. “Ik denk dat we de opdracht gegund hebben gekregen omdat onze 
combi met dit bouwbedrijf aansprak. En dan ben je weer terug bij waar het om 
gaat: excellente planning!”

      Projectinfo

niet aangepast, we hebben feitelijk de goede elementen uit de jaren ’60 eigentijds 
gemaakt. Het is in het nieuwe ontwerp in ieder geval geen eenheidsworst meer, elk 
blok krijgt een eigen motief. Daardoor versterken we de individuele identiteit van de 
bewoners per blok. Je hoort ergens bij.”

BETROKKEN BIJ DE LEEFOMGEVING
“De mogelijkheden van de gemeenschappelijke buitenruimte worden bovendien 
verbeterd. Het binnenterrein wordt opnieuw ingericht, onder andere met veel indi-
viduele tuintjes, gecombineerd met gemeenschappelijke tuinen”, zegt Jaap Koole. 
“We maken mensen daar zelf verantwoordelijk voor. Ook dát is van deze tijd. Men-
sen worden weer betrokken bij hun eigen leefomgeving. Vergis je niet, het gaat hier 
wel om maar liefst 450 huishoudens! Dat heeft invloed op de sociaal-maatschap-
pelijke structuur van de wijk!”

Wil van Koppen en Ronald Hoogenboom, die operationeel gedurende de werk-
zaamheden het meest intensief met elkaar hebben samengewerkt, zijn tevreden 
met het verloop. “De uitdaging is altijd om de meest optimale kruisbestuiving voor 
elkaar te krijgen”, zegt Ronald. “En, wat zéér interessant was, is dat de beperkte 
budgetten de samenwerking positief op scherp hebben gezet. Je moet bij wijze van 
spreken verder kijken dan alleen het kozijn. Je moet het gevoel voor verhoudingen in 
de wijk ontwikkelen. De expertise van de bouwer zit op het niveau van de woning.”

Volgens het duo kan de renovatie van Finnenburg dan ook gezien worden als maat-
schappelijk zeer relevant omdat het in Nederland om veel van dit soort gebieden 
gaat. Wil: “Finnenburg is een inspiratiebron voor soortgelijke gebieden, waar de 
vraag zich opwerpt hoe men de wijkuitdagingen moet aanpakken. Maar het kan. 
Hier in Mariahoeve is bewezen dat betaalbaarheid en duurzaamheid – door middel 
van slimme renovatie – heel goed hand in hand kunnen gaan. Je hoeft niet altijd 
te slopen.”   ❚

Alle betrokkenen treffen elkaar regelmatig op de bouwplaats aan de Finnenburg in Den Haag Mariahoeve. 

Finnenburg vóór en na de renovatie


