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TWEE ALTERNATIEVEN 



INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID 

Conclusie: Eigen flats voldoen eigenlijk niet aan huidige eisen, eventueel wel in ‘bestaande bouw’.  



WONINGWET EISEN 

Conclusie: Eigen flats voldoen eigenlijk niet aan huidige woningwet eisen, eventueel wel in ‘bestaande bouw.’  



APARTE KEUKEN MOGELIJK 

Conclusie: Eigen flats hebben een eigen keuken (met soort een bijkeuken). Dat is beter dan standaard (of zijn de wensen vandaag anders?). 



OPEN KEUKEN MOGELIJK 

Conclusie: In de eigen flat is een open keuken niet mogelijk.  



VERGROTEN WOONKAMER MOGELIJK 

Conclusie: In de eigen flat is het vergroten van de woonkamer een optie. Er ontstaat dan een doorzon situatie.  



TWEE SLAAPKAMERS MOGELIJK 

Conclusie: In de eigen flat zijn naast de aparte keuken nog drie slaapkamers gerealiseerd. 



TWEE-PERSOONS BED MOGELIJK 

Conclusie: Indien men een tweepersoons bed wil plaatsen is vergroting van de woonkamer eigenlijk geen optie. 



APARTE BERGING 

Conclusie: In de eigen flat is de badkamer en berging samengevoegd. De berging functioneert als bijkeuken/washok. 



BIJKEUKEN 

Conclusie: In de eigen flat is de berging direct geschakeld aan de keuken. 



VOLDOENDE GROOT BALKON 

Conclusie: In de eigen flat voldoet het balkon niet.. 



ZORGWONING MOGELIJK 

Conclusie: In de eigen flat voldoet het balkon niet.. 



RUIMTE VOOR SCHACHTEN 

Conclusie: In de eigen flat zijn de schachten zeer compact. Huidige installaties vragen wellicht om meer schachtruimte. 



HOEKWONING 

De appartementen in Bleijerheide zijn zeer compact maar scoren toch redelijk goed op de genoemde punten. In de galerijflat zijn echter ook een 
aantal hoekwoningen opgenomen, die voorzien zijn van een extra balkon (2,1x2,5m2) en extra kamer. Het bruto vloeroppervlak van deze woning 
komt qua grootte dichter bij de twee vergelijkwoningen (105,7m2). Op de volgende pagina’s worden de vier woningen met elkaar vergeleken en 
gewogen. De hoekwoning vertoont daarbij een even grote score dan de nieuwbouwwoning (= hoogste score).     



SAMENVATTING 

Conclusie: De efficiëntie (= grootte/kwaliteit verhouding) van woningen in Kerkrade is zeer hoog in vergelijk met de andere woningen. 

Integrale toegankelijkheid 
Woningwet eisen 
Aparte keuken mogelijk 
Open keuken mogelijk 
Vergroten woonkamer mogelijk 
Twee slaapkamers mogelijk 
Drie slaapkamers mogelijk 
Tweepersoonsbed mogelijk 
Aparte berging 
Bijkeuken 
Voldoende groot balkon 
Zorgwoning mogelijk 
Slaapkamer aan galerij 
Ruimte voor schachten 
Woonkamer m2 
Slaapkamer 1 m2 
Slaapkamer 2 m2 
Slaapkamer 3 m2 
Badkamer m2 
Berging m2 
Aparte keuken m2 
Som woonkamer/keuken m2 
Balkonbreedte 
Galerijbreedte 
 
Score 
 
 
 

Ja  Nee Matig Nee 
Ja  Nee Ja Nee 
Nee Ja Ja Ja 
Ja Nee Ja Nee 
Ja Ja Nee  Ja 
Ja Ja Ja Ja 
Nee Ja Nee Ja 
Ja Ja/Nee Ja Ja 
Ja Nee  Ja Ja/Nee 
Nee Ja Ja/Nee Ja 
Ja Nee nvt Ja 
Nee Nee Ja Ja 
Ja Ja Ja  Ja 
Ja Ja Ja  Ja 
33m2 21,5m2 27m2 23m2 
13m2 12m2 19,5m2 11,7m2 
10,5m2 8,5m2 10,1m2 11,7m2 
- 6,7m2 - 8,5m2 + 6,5m2 
4,6m2 2m2 6,2m2  2m2 
3,6m2 4,4m2 4,4m2  4,4m2 
-  7,4m2 16,1m2  7,4m2 
33m2 28,9m2 43,1m2 30,4m2 
1,5m 1m 1,5m 2,1m 
1,5m 1,2m 1,3m 1,2 
_______________________________________________ 
10 5 9 10 
 
102,7m2 83,4m2 108m2 105,7 
BVO BVO BVO BVO 
 
 
 
 

Woning  Woning Woning  Hoekwoning   
Weert  Kerkrade  Apeldoorn Kerkrade  



ESTHETISCHE WAARDERING 

Zoals bovenstaande vergelijk aantoont, is de functionele indeling van de woningen in Bleijerheide positief te waarderen. De galerijflat 
heeft een verdiepingshoogte van 2575mm. In tegenstelling tot andere woningen uit die tijd komt deze verdiepingshoogte in de buurt 
van de huidige eisen (2600mm). Veel andere woningen uit dezelfde tijd hebben slechts een hoogte van 2400mm. 
  
Op de begane grond daarentegen is de verdiepingshoogte wel maar 2400mm. Plaatselijk voor de liften zelfs maar 2200mm. Deze 
hoogte voldoet niet aan de redelijke eisen die je aan een (semi-) publieke ruimte zou willen stellen. De liften zijn gedateerd 
(deurhoogte 2000mm, geen afgesloten liftkooi). Verder zijn de trappenhuizen evenals de galerijen ruim van opzet. De trappenhuizen 
zijn netjes afgewerkt en dus nog steeds in prima staat. Indien men de gebruiksduur van de flats zou willen verlengen, verdienen deze 
ruimten wel een upgrading. 
 
De galerijvloeren vertonen gebreken. Op het gebied van materialisatie zijn de gevels op de galerijen achterhaald. De golfplaten 
bekleding is asbesthoudend en niet zeer goed geïsoleerd. De ramen zijn van enkelglas. Deze onderdelen vragen om vervanging ipv 
upgrading. 
 
Alle puien en binnendeuren van de appartementen zijn van hout. De woning is goed ingedeeld en voelt ruim aan. Het balkon is echter 
veel te smal. Tevens wordt het mooie uitzicht (grote ramen) door de balkon borstweringen verstoord. De noodtrappenhuizen en de 
kelders zijn eenvoudig afgewerkt, deels is hier de status vergelijkbaar met ruwbouw (wit geschilderde bouwblokken en bakstenen, 
dekvloeren). 
 
De schaal van de galerijflat is zeer groot. Vooral de breedte van het blok werkt als een barrière. Dit wordt nog eens versterkt door de 
aanwezigheid van de garageboxen, die elke interactie met de plint van het gebouw onmogelijk maken. Doorsteken zouden het gebouw 
vriendelijker maken. De entrees hebben een (jaren '90) upgrade gekregen, deze komt echter reeds gedateerd over.   
 
Over het algemeen kan men stellen dat de woningen op zich prima zijn. Indien men de galerijen, galerijgevels en balkons zou 
vervangen en de begane grond verdiepingshoogte zou vergroten, dan zou men met overzichtelijke ingrepen een kwalitatief goed 
gebouw kunnen realiseren. Zo zou men de eerste verdieping bij de begane grond kunnen betrekken om meer hoogte te genereren. De 
(verhoogde) garages zouden dan een andere (woon-) functie kunnen krijgen. Met name de kelder zou een upgrade verdienen. Maar 
ook deze zou ingezet kunnen worden om de begane grond verdiepingshoogte te vergroten.  
 



ESTHETISCHE WAARDERING 

‘Vernieuwde’ entree met te lage verdiepingshoogte 



ESTHETISCHE WAARDERING 

‘Vernieuwde’ entree met te lage verdiepingshoogte 



ESTHETISCHE WAARDERING 

‘Vernieuwde’ entree met te lage verdiepingshoogte. Liftdeurhoogte is 2000mm. 



ESTHETISCHE WAARDERING 

Ruim en verzorgd trappenhuis. 



ESTHETISCHE WAARDERING 

Ruim en verzorgd trappenhuis. 



ESTHETISCHE WAARDERING 

Ruim en verzorgd trappenhuis. 



ESTHETISCHE WAARDERING 

Galerijen zijn aan vervanging toe. 



ESTHETISCHE WAARDERING 

Galerijen zijn aan vervanging toe. 



ESTHETISCHE WAARDERING 

Galerijen zijn aan vervanging toe. Gevels zijn niet van deze tijd. 



ESTHETISCHE WAARDERING 

Kelder lijkt op ruwbouw. 



ESTHETISCHE WAARDERING 

Kelder lijkt op ruwbouw. 



ESTHETISCHE WAARDERING 

Kelder lijkt op ruwbouw. 



ESTHETISCHE WAARDERING 

Gesloten plint. 



ESTHETISCHE WAARDERING 

Hellingbaan vanuit kelder. 



BOUWINFORMATIEMODEL (BIM) 
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BOUWINFORMATIEMODEL (BIM) 
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