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Locatie

Van Nispenstraat 2 t/m 108

Een hoogbouw complex met studentenwoningen,
gebouwd in 1974 naar een ontwerp van Kees
Brand. Met structuralistische kenmerken, bedoeld
voor gehuwde studenten. Ligging en grootte
van de woningen zijn goed. Echter het complex
was sterk verouderd en slecht toegankelijk.
Sloop en nieuwbouw zou minder woningen
betekenen vanwege de bouwhoogte in het
bestemmingsplan. De opgave betrof het complex
binnen de bestaande contouren volledig te
vernieuwen en verduurzamen.
De galerijen zijn vervangen, de kenmerkende
sprongen zorgden voor beperkte toegankelijkheid,
sociale
onveiligheid
en
energetische
koudebruggen. De nieuwe, brede galerijen zijn
overzichtelijk, geven extra verblijfsruimte, geen
koudebruggen en beperking van zonnewarmte
op de gevels.
De hoofdentree was van het straatniveau naar de
halfverdiepte begane grond. De nieuwe, brede
entree gaat vanaf de straat direct naar de eerste
verdieping. De entree is beter zichtbaar, meer
open en looplijnen zijn verkort. De algemene
ruimtes en de woningen zijn rolstoeltoegankelijk
gemaakt en de sociale veiligheid is sterk verbeterd.
Uniek is de verduurzaming naar de BENG-norm,
vrijwel energieneutraal door bouwkundige ingrepen
en nieuwe installaties. Optimale isolatie, kozijnen
met trippleglas, opheffen energielekken, gasloos, full
electric,vraaggestuurdeventilatie,infraroodpanelen,
warmteterugwinning, zonnepanelen op het dak.
Het
energiesysteem
wordt
gemonitord,
het is een testlocatie voor SSH&.
Het complex heeft een gedaantewisseling
ondergaan en na de renovatie de naam ‘Tilde’
gekregen als verwijzing naar de nieuwe golvende
vorm van de galerijen.
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Dubbele kierdichting
en triple glas

- Duurzame ventilatie vraaggestuurd
- met warmteterugwinning
- Douchewater WTW
- Infrarood verwarming

Dak als energiecentrale
opwekking van elektriciteit

vernieuwen balkons

Galerijen vergroten,
meer transparantie

All-electric installatie
dempende vloeren
nieuwe keuken
met langer werkblad

Belevingswaarde
entree

LED- verlichting

In samenwerking met Hendriks Bouw en
Ontwikkeling.

Optimaal isoleren

bestaande plafonds
nieuw afwerken

Fietsenbergingen
(per etage afsluitbaar)
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