
Een stalenboek voor de haakflat 
Poelenburg / Lobeliusstraat
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Onze werkperiode in Poelenburg
Gedurende onze werkperiode voor Thuisbasis 2 in augustus, september en oktober 2013 hebben we de 
haakflat op de hoek Poelenburg  / Lobeliusstraat bezocht, onderzocht en met de bewoners gesproken. 
Samen met de bewoners hebben we geprobeerd de zwakke en sterke punten van de flat te benoemen en 
nagedacht over enkele eenvoudige maar doeltreffende verbeteringen. 

De naoorlogse flats waar ook deze flat toe behoort zijn ontworpen met de ‘licht – lucht – ruimte’ – gedachte. 
Uitzicht, doorzicht en doorzon zijn belangrijk in het ontwerp. Er is frisse lucht op de galerijen en de gesta-
pelde bouw maakt dat er veel groen overblijft rond de gebouwen. Deze kwaliteiten zijn nog steeds goed 
beleefbaar. De bewoners zijn blij met hun galerijen. Ze zetten hun stoeltjes buiten, en maken een praatje 
terwijl ze hun kinderen beneden op de speelplaats in de gaten houden. Ook aan de woningen is niet zo 
heel veel mis. Dubbel glas aan de galerij-zijde zou heel mooi zijn, want het enkel glas is koud en het geluid 
gaat er doorheen. Maar verder zijn de woningen wel in orde. Waar het vooral mis gaat zijn de entrees: te 
donker, vuil en grauwe anti-graffity verf aan de muur. Iedereen kan naar binnen en daardoor is de overlast 
moeilijk aan te pakken. En je hebt geen idee dat er achter het gebouw een groene open ruimte ligt, één van 
de kernkwaliteiten van de flat. Om zich meer thuis te voelen zou een betere vormgeving van de entrees 
kunnen helpen. Kleuren, licht, doorzicht en veiligheid zijn de wensen van de bewoners. 

Daarom hebben we besloten om verschillende ingrepen te ontwerpen, die samen een stalenboek voor 
de drie entrees van de flat vormen. Deze ingrepen kunnen allemaal tegelijk worden uitgevoerd, maar ook 
stapsgewijs. Iedere ingreep is een verbetering, die de bewoners helpt. 

Wij hebben ons geconcentreerd op:

- het herstel van zichtlijnen
- het weghalen van latere toevoegingen die de sobere architectuur van de flat geen goed hebben gedaan
- het opvrolijken van de entrees op een terughoudende manier

Daarbij hebben we goed gekeken naar wat er in de buurt al bestaat aan oplossingen, maar ook wat de 
uitgangspunten waren toen de wijk werd gebouwd. We hebben bijvoorbeeld een kleurenpalet van de buurt 
samengesteld, waaruit we kunnen putten.

Thuisbasis 2   -   stalenboek voor de haakflat Poelenburg / Lobeliusstraat   -   Quirijn Kuchlein en Jutta Hinterleitner   -   november 2013

zichtverbinding door het trappenhuis

benaming en locatie van de entrees
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Bestaande situatie entrees en trappenhuizen
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De entree is niet uitnodigend en moeilijk 
vindbaar

De deur staat open, iedereen kan naar 
binnen en in combinatie met de bushalte 
levert dit veel overlast op

De verlichting is minimaal, waardoor de 
entree somber wordt

Het doorzicht naar de binnentuin 
ontbreekt, waardoor oriëntatie moeilijk is

De muur is geschilderd met grijze anti-
graffity verf, de uitstaling is ongezellig 

- Poelenburg - 

Entree 1 (Poelenburg, bushalte)
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De entree is niet uitnodigend en moeilijk 
vindbaar

De deur staat open, iedereen kan naar 
binnen. Dit levert dit overlast op.

De verlichting is minimaal, waardoor de 
entree somber wordt

Het doorzicht naar de binnentuin, maar 
ook de daadwerkelijke verbinding ontbre-
ken. De binnentuin is onbereikbaar en 
draagt niet bij aan oriëntatie of prettige 
sfeer.

ENTREE 2

hoofdentree

bestaande toestand 1:50
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- Lobeliusstraat - 

Entree 2 (Lobeliusstraat, hoofdentree)



ENTREE 3

Lobeliusstraat

bestaande toestand 1:50
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De entree is niet uitnodigend en moeilijk 
vindbaar

De deur staat open, dit veroorzaakt 
overlast

De verlichting is minimaal, waardoor de 
entree somber wordt

Het doorzicht naar de binnentuin ont-
breekt, waardoor oriëntatie moeilijk is

De muur is geschilderd met grijze anti-
graffity verf, de uitstaling is ongezellig 

- Lobeliusstraat - 

Entree 3 (Lobeliusstraat)
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Kleurenpalet rond de flat

RAL 7038 RAL 1017 RAL 6010 RAL 6019 RAL  2001

RAL 5005 RAL 6019 RAL 5024

RAL 1017

RAL 7038

RAL 2001

RAL 5024



foto bestaande toestand
De muren van de trappenhuizen 1 en 3 zijn voorzien 
van grijze anti-graffiti-coating 

Thuisbasis 2   -   stalenboek voor de haakflat Poelenburg / Lobeliusstraat   -   Quirijn Kuchlein en Jutta Hinterleitner   -   november 2013

Kleuren trappenhuizen

fotomontage nieuwe toestand
Er wordt een kleur gebruikt die beter bij de bakstenen past om de ruimte een warme, 
prettige uitstraling te geven

S 3010-Y10R S 3010-Y30R S 3010-Y50R S 3020-Y40R S 4010-Y50R

S 3020-Y40RS 4010-Y50R



Gevels en entrees
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Entree 1, Poelenburg Entree 2, Lobeliusstraat (hoofdentree) Entree 3, Lobeliusstraat

Bestaande situatie

De oude Trespa-accenten boven de 
deuren doen afbreuk aan de sobere 
architectuur van het gebouw. 

Nieuwe situatie

We stellen voor de Trespa elementen 
weg te halen en glazen deuren te 
plaatsen bij de entrees. Daardoor 
wordt het transparante karakter 
hersteld dat hoort bij het ontwerp van 
het gebouw. 

Entree 1, Poelenburg Entree 2, Lobeliusstraat (hoofdentree) Entree 3, Lobeliusstraat
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Kaders voor de entrees en meer transparantie

Kaders als accent voor de entrees

In de lijn van de architectuur van het gebouw stellen 
we voor om de hoofdentree te accentueren met een 
betonnen ‘kader’. Dit kader bestaat uit de onderkant 
van de gallerij en twee zijwanden, en wordt aan de 
binnenkant geschilderd. In combinatie met sterkere 
verlichting en een transparante pui bereiken we zo 
dat de entree herkenbaar en vriendelijker wordt. 

De zijentrees hebben uit zichzelf al ‘kaders’, deze 
moeten alleen nog door een kleur geaccentueerd 
worden. De kleuren die wij voorstellen zijn RAL 6010 
of RAL 2001.

Transparante puien

De bestaande deuren geven niet genoeg doorzicht 
naar het trappenhuis. Dit, in combinatie met het feit 
dat de deuren altijd open staan, geeft de bewoners 
een onveilig gevoel. 
We stellen voor om glazen ruiten in de puien te 
zetten, net als in een aantal andere flats in de wijk. 
Daardoor worden zichtlijnen weer hersteld en wordt 
een uitnodigendere uitstraling bereikt.

Entree 1 met accentkleur RAL 2001  Entree 2 (hoofdentree) met accentkleur

referentiebeeld E-flat vlakbij in de wijk

 Entree 3 met accentkleur

accentkleur RAL 6010



Een achterdeur naar de binnentuin
Entree 2, hoofdtrappenhuis
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Wat de entrees vooral missen is het contact met de 
binnentuin. Uitzicht en transparantie zorgen voor een 
beter gevoel van oriëntatie en overzicht. Daarnaast 
vinden de bewoners de binnentuin belangrijk en ge-
ven zij aan dat de looproute er naartoe te lang is. De 
tiener-jongens springen van de gallerij naar beneden, 
maar de rest van de bewoners moet een heel eind 
lopen. 
Om de verbinding met de binnentuin te verbeteren en 
tegelijkertijd de entreehal lichter te maken stellen we 
een achterdeur voor.  Deze moet dan wel afsluitbaar 
zijn, zeggen de bewoners. 

bestaande situatie 1:50 idee voor nieuwe deur

idee voor nieuwe deurbestaande situatie

bestaande situatie
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Referentiebeeld uit Haus Schminke in Löbau 
van architect Hans Sharoun, 1932-33.
Hier zijn gekleurde ronde doorkijkjes voor de 
kinderen toegepast.

De bewoners vinden de zijentrees erg somber. Verschillende 
bewoners zeggen “iets met kleur zou wonderen doen”. 
Wij stellen voor om middels patrijspoorten, uitgevoerd met 
gekleurd glas, het doorzicht naar de tuin mogelijk te maken. De 
kleuren geven ook nog eens een vrolijke sfeer. De patrijspoorten 
worden op ooghoogte van de kinderen geplaatst. Er zij de lampen 
in gemonteerd die ‘s avonds aan gaan zodat ze ook als het don-
ker is licht blijven uitstralen.

Patrijspoorten trappenhuizen 1 en 3

fotomontage met patrijspoorten overdag

Ø = 28cm

fotomontage met patrijspoorten ‘s avonds

bestaande situatie 1:50

bestaande situatie



Verlichting en spelelement: gekleurde schaduwen op de muur
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Door zichtlijnen te herstellen (doorkijk), transparante puien en 
sterkere verlichting bereiken we dat de entrees vanaf de straat beter 
herkenbaar zijn, en dat bewoners zich er prettiger voelen.

Als extra spelelement stellen we een set van drie gekleurde spots voor, 
die samen een cirkel van wit licht op de muur vormen. Deze cirkel heeft 
een diameter van ongeveer 1,5m. 
Mensen die door deze cirkel lopen maken gekleurde schaduwen op de 
muur. De installatie wordt in de avonduren aangezet.



Afgesloten entrees en postbussen
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De bewoners geven aan dat zij erg graag de deuren op slot willen 
hebben. 
In variant 1 wordt een niet afgesloten hal gecreeerd. De brie-
venbussen hangen in deze voor iedereen toegankelijke hal. Het 
nadeel van deze oplossing is dat het entreegebied wordt opgeknipt 
in stukken en zijn ruimtelijkheid verliest. 

In variant 2 hangen de brievenbussen buiten onder de beschermende luifel 
van de gallerij. Het voordeel van deze oplossing is dat de voordeur op slot 
kan en er verder geen tussendeuren hoeven worden ingebouwd. 

Entree 2, hoofdentree 
Variant 1: postbussen binnen

Entree 2, hoofdentree 
Variant 2: postbussen buiten

Schema entrees en afsluiting
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