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De Stinzenhof: 
geen fratsen

De appartementen zijn verdeeld over 
drie geschakelde gebouwen die be-
staan uit twee of drie woonlagen, een 
aspect dat was voorgeschreven in het 
beeld-/kwaliteitsplan. Architect Mar-
tin Kleine Schans van I’M Architecten 
uit Deventer was blij met de vastge-
stelde fluctuerende hoogte. “Dat geeft 
het gebouw toch een extra dimensie. 
Het gebouw heeft zodoende aan alle 
kanten een ander aangezicht. Bijko-
mend voordeel is eveneens dat het 
complex op een terp staat, 1 meter 
boven het maaiveld. Dit vanwege de 
natuurlijke ventilatie in de parkeer-
kelder. Dat oogt niet alleen chiquer, 
maar het geeft bewoners op de bega-
ne grond tevens meer privacy.”

Sociale cohesie
De oostkant van het gebouw grenst 
aan de villabebouwing, de overige 
drie zijden grenzen aan het omlig-
gende groen en hebben vrij uitzicht. 
“Het laatste dat ik wilde bereiken was 
een schreeuwerig gebouw neerzet-
ten,” vervolgt Kleine Schans. “Mijn 
doel was om het gebouw min of meer 
te laten opgaan in de omgeving. Ik 
ben een groot fan van baksteen, dat 
hoort namelijk bij Nederland, en heb 
gekozen voor aardetinten metselwerk 
in combinatie met lichte balkons en 
gelakt hout. Het omliggend land-
schap bereikt via een gecultiveerde 
binnentuin het carrévormige gebouw. 
De binnentuin en de grote gemeen-
schappelijke woonkamer vormen het 
hart van De Stinzenhof. Dit om de so-
ciale cohesie tussen de bewoners (se-
nioren) te versterken. Zij kunnen bo-
vendien via twee routes het gebouw 
rondlopen, ondanks de carrévorm. Er 
is namelijk een loopbrug gemaakt, die 
zichzelf wegcijfert in het landschap. 
De loopbrug is volledig zwart uitge-

voerd en overspant 12 meter zonder 
tussenkolommen. De constructie is 
zeer rank uitgevoerd, waarbij de vak-
werkliggers zich in de borstwering op 
de tweede verdieping bevinden. De 
brug op de eerste verdieping hangt 
aan die van de tweede verdieping.”

Aluminium
Het ontwerp was oorspronkelijk op-
gezet door de architect met kunststof 
kozijnen, echter kwamen er nogal 
wat brandwerende kozijnen en hef-/
schuifpuien in voor, zegt Jac Mol 
van Schipper Kozijnen in Opmeer. 

“In overleg met de aannemer en op-
drachtgever hebben wij aluminium 
kozijnen voorgesteld. Met aluminium 
kan een strakkere uitstraling bewerk-
stelligd worden die minder robuust 
oogt, tegelijk meer lichtopbrengst ge-
nereert en bovendien financieel gun-
stiger uitpakt. We hebben de kozijnen 
in de buitengevels uitgevoerd in Alcoa 
RT62 en op de balkons schuifpuien 
van Alcoa geplaatst (type AA3110) in 
houten stelkozijnen tegen het metsel-
werk. De binnengevels zijn uitgevoerd 
in een ispo/stucgevel.” Volgens Jac 
Mol heeft Schipper Kozijnen vooral 

In opdracht van Woningstichting Goed Wonen is in Twello appar-
tementencomplex De Stinzenhof gerealiseerd. Het gebouw met 26 
luxe appartementen kent een eigentijdse architectuur. De architect 
heeft heel bewust een gebouw zonder fratsen gemaakt, dat niet te 
veel aandacht opeist in zijn groene omgeving. Met behulp van na-
tuurlijke materialen en aardetinten is dat doel bereikt.

op basis van haar adviserende rol, het 
omzetten van kunststof naar alumi-
nium, de opdracht gekregen voor dit 
project. “Tevens leveren en monteren 
wij de HR++-beglazing, diverse typen 
Duco-roosters (ook brandwerend), 
twee schuifdeurautomaten, alumi-
nium waterslagen en zetwerken.”

Zware ruiten
De uitdaging voor Schipper Kozijnen 
zat hem volgens Jac Mol vooral in de 
montage van de zware ruiten in de 
balkonpuien en de algemene ruimtes. 
“De balkonpuien zijn geplaatst met   ›

Fotografie: Harry Noback Architectuurfotografie
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Onlangs overleed schrijver Harry
Mulisch. Volgens kenners de laatste
van ‘De Grote Drie’. Zoals gebruikelijk
stond onmiddellijk een keur aan
opkomende en gevestigde schrijvers
klaar om onze televisie te domineren
met verhalen over hun bewondering
voor H.M.. Zonder uitzondering waren
ze allemaal reuze geïnspireerd 
geraakt door diens stijl. Door een
enkeling werd hij zelfs omschreven
als ‘de Homerus’ van de huidige tijd.
De inspiratie door de ‘meester’ staat
echter niet garant voor voldoende
eigen scheppend vermogen van de
Mulisch adepten. Daardoor is – al dan
niet geoorloofd – kopieergedrag niet
ondenkbaar. Ook in de bouw is dit
een niet onbekend fenomeen. 

Recentelijk moest door tussenkomst
van een arbiter uitkomst worden 
geboden in een geschil waar twee
opdrachtgevers en hun voormalig 
aannemer de hoofdrol speelden. 
Deze opdrachtgevers hadden met de
aannemer, op grond van een ontwerp
van hun architect, een aannemings -
overeenkomst voor de bouw van een
twee-onder-één-kapwoning gesloten. 
In de technische omschrijving
behorend bij deze overeenkomst was
opgenomen: “Het is de aannemer 
uitdrukkelijk niet toegestaan ooit een kopie
van het ontwerp te verkopen dan wel tot
uitvoer te (laten) brengen anders dan na
schriftelijke goed keuring van beide
opdrachtgevers.” Enkele jaren na de
oplevering van de woningen is door de
aannemer een bouwplan uitgevoerd
bestaande uit twee twee-onder-één-
kapwoningen. 
De opdrachtgevers stellen nu dat het
bouwplan onmiskenbare gelijkenis met
het ontwerp van hun woningen 
vertoont en derhalve uitsluitend kan
zijn ontleend aan het, naar hun
mening, unieke ontwerp van hun
woningen. Daardoor is door de aan-
nemer onrechtmatig gebruik gemaakt
van het ontwerp van hun architect. 

De aannemer betwist dat hij het ont -
werp van de opdrachtgevers één op
één heeft gebruikt. Hij stelt dat het
bouwplan op elf punten verschilt met
het ontwerp van de opdrachtgevers en
dat daarmee aantoonbaar geen sprake
is van een volledig identiek bouwplan.
Bovendien is het architectonische 
concept van beide bouwplannen niet
uniek omdat de zogeheten ‘retro jaren
dertig stijl’ inmiddels al meer dan 10
jaar door het gehele land wordt gerea -
liseerd door verschillende architecten
en bouwbedrijven.

Arbiter overweegt dat het ‘dertiger
jaren ontwerp’ van de opdrachtgevers
een thans veel voorkomende ontwerp-
stijl is waarbinnen zich talloze vari -
anten manifesteren. Gelet hierop is
arbiter van oordeel dat genoemde
bepaling uit de technische omschrij -
ving niet te ruim dient te worden uit -
gelegd. Het zou naar zijn oordeel niet
aanvaardbaar zijn dat de aannemer
door deze bepaling in belangrijke mate
beperkt zou worden om binnen de
bedoelde ontwerpstijl diverse varian -
ten te kunnen realiseren. Ook uit de in
het geding gebrachte stukken alsmede
uit hetgeen arbiter bij de bezichtiging
heeft waargenomen, is hem niet 
ge bleken dat het ontwerp van het
bouwplan identiek is aan dat van de
woningen van de opdracht gevers. 
Naar het oordeel van arbiter kan het
bouwplan derhalve niet worden aan -
gemerkt als een kopie in de zin van
genoemde bepaling in de technische
omschrijving. Hij wijst de vorderingen
van de opdrachtgevers tot schadever-
goeding en tot een verbod voor toe -
komstig gebruik van het oor spronke -
lijke ontwerp dan ook af.

Meent u meer unieks in uw mars te
hebben dan uw DNA? Kies dan voor
een check-up en een stijlvolle scan bij
de leden van de VMRG. Daar voorkomt
u onplezierige verrassingen mee!

MEESTERSTUK
MR.BETTINA
HERTSTEIN

Stijlloos

Mr. Bettina Hertstein
www.bouwrechtbedrijf.nl
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Spreken is zilver, 
zwijgen kost goud

Angst voor financieel 
nadelige gevolgen lijkt 
ook voor een woningcor-
poratie in eigen land een 
reden te zijn geweest 
waarom zij gegevens 

met betrekking tot de verkoop van een 
nieuwbouwwoning voor haar kopers 
had verzwegen. De (vertrouwens)breuk 
tussen partijen was uiteindelijk der-
mate groot dat deze niet meer te lijmen 
viel. De kantonrechter werd verzocht 
om een oordeel over de kwestie te vel-
len. Wat was er gebeurd?

Een gemeente had de woningcorpo-
ratie geselecteerd en vrijstelling ver-
leend op het bestemmingsplan voor 
de ontwikkeling van een project van 
meerdere woningen en appartemen-
ten. Vrij snel na de verlening van de 
bouwvergunning eerste fase is door 
omwonenden bezwaar gemaakt. Na 
een gedeeltelijke gegrondverklaring 
van de bezwaren in een nieuw besluit, 
gingen de omwonenden in beroep. Niet 
veel later tekenden kopers de koop-
overeenkomst voor hun woning. In de 
notariële akte van levering staat dat de 
overeenkomst wordt aangegaan onder 
de opschortende voorwaarde dat bin-
nen zes maanden na ondertekening 
van de overeenkomst een onherroepe-
lijke bouwvergunning is verleend. 

Omdat door omwonenden hoger be-
roep was ingesteld, werd voldaan aan 
de opschortende voorwaarde: er was 
geen onherroepelijke bouwvergunning 
binnen zes maanden. De corporatie be-
riep zich daar vervolgens op. De over-
eenkomst was niet van kracht gewor-
den. 

Voor kopers leek het alsof daarmee de 
(bouw)grond onder hun voeten was 
weggezakt. Door de projectontwik-
kelaar van de corporatie was enkele 
maanden na het ondertekenen van de 
overeenkomst de start van de bouw 
schriftelijk aan hen bevestigd. Op ba-
sis daarvan waren kopers persoonlijke 
verplichtingen aangegaan. Zij stellen 
dat de corporatie haar informatieplicht 
uit de overeenkomst niet is nageko-
men. Zij zouden de overeenkomst im-
mers niet gesloten hebben als zij op de 
hoogte geweest waren van de lopende 
bezwaar- en beroepprocedures. Kopers 
vorderen vergoeding wegens geleden 
schade bestaande uit een premie voor 
de door hen afgesloten overlijdensrisi-
coverzekering, verlies van koopsubsidie 
en kosten van afsluitprovisie voor een 
nieuwe hypotheek. Verkoper verweert 
zich en voert daartoe aan dat op haar 
geen informatieplicht rustte betref-
fende de lopende bezwaar- en beroeps-
procedures ten tijde van het sluiten 

van de overeenkomst met kopers. Naar 
haar mening waren kopers vanwege de 
opschortende voorwaarde in de over-
eenkomst (impliciet) op de hoogte van 
het risico dat er geen onherroepelijke 
bouwvergunning was. Verkoper erkent 
dat zij niet aan kopers heeft medege-
deeld dat er procedures liepen, maar 
stelt dat kopers deze hadden kunnen 
inzien bij de gemeente. 

De kantonrechter was van oordeel dat 
de enkele omstandigheid dat informa-
tie over bezwaar- en beroepprocedures 
openbaar is, niet met zich meebrengt 
dat de corporatie daarover niets diende 
mee te delen aan haar potentiële ko-
pers. Nu de corporatie de stelling van 
kopers dat zij de overeenkomst niet 
zouden hebben gesloten als zij hadden 
geweten over de lopende bezwaar- en 
beroepsprocedures niet heeft betwist, 
neemt de kantonrechter dit als vast-
staand aan. Hij veroordeelt de corpora-
tie dan ook tot het betalen van de door 
kopers geëiste schadevergoeding.

Krijgt u graag de benodigde informatie 
compleet en tijdig? De leden van de 
VMRG informeren u niet eenzijdig!       ❚

Het was weliswaar geen voorpagina nieuws maar niettemin is het veront-
rustend. Uit een onderzoek door bouwkundigen van de Universiteit van 
Californië is gebleken dat 1500 betonnen gebouwen in Los Angeles te zwak 
zijn om een aardbeving te overleven van 6,7 op de schaal van Richter. Zo'n 
aardbeving wordt daar verwacht binnen 30 jaar. De bouwkundigen wil-
len hun lijst niet afgeven uit angst voor rechtszaken en de te verwachten 
financiële consequenties. 
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 een verreiker en tilhulp (winlet 350). 
De zware ruiten voor de algemene 
ruimtes en traphuizen zijn uitgevoerd 
met buitenbeglazing en geplaatst 
met een kraan. In totaal hebben we 
470 m2 aan Alcoa RT62 kozijnen ge-
leverd en gemonteerd en 450 m2 aan 
Alcoa AA3110 schuifpuien. Het pro-
ject is uitstekend verlopen. Dit komt 
mede door een goede voorbereiding in 
het tekentraject en een goed georga-
niseerde bouw tijdens de uitvoering. 
Dat resulteerde in nauwelijks ople-
verpunten en beschadigingen.”

Houten lamellenzonwering 
Ter plaatse van de binnentuin heeft 
I’M Architecten gekozen voor houten 
lamellenzonwering aan de galerijen 
om enerzijds de binnentuin nog aan-
genamer te maken en anderzijds zon-
licht te kunnen weren in de apparte-
menten. Storax heeft de beweegbare 
houten Loggiawood-panelen geleverd 
en gemonteerd. “We merken duidelijk 
een trend onder architecten voor het 
toepassen van onderhoudsvrije hou-
ten lamellen als buitenzonwering,” 
zegt Fabian Greveling van Storax. “De 
bewoners kunnen zelf hun zontoetre-
ding regelen. Een felle zon in de zomer 
wil je liever buiten houden, maar een 
laagstaande zon in de winter wil je als 
bewoner misschien maar al te graag 
naar binnen laten. Voor De Stinzen-
hof hebben we circa veertig stuks be-
weegbare panelen geleverd die in dit 
geval met de hand worden bediend; 
een elektrische bediening is indien 
gewenst ook mogelijk. De panelen be-
staan uit een aluminium frame (2,85 
meter hoog en 1,40 meter breed) ge-
coat in RAL9005 waarin Western Red 
Cedar-lamellen zijn geplaatst. De la-
mellen zijn 65x17 millimeter en staan 
met een hart-op-hart maat van 100 
millimeter onder een vaste hoek van 
45 graden. De onderlinge afstand van 
de lamellen is overigens in het voor-
bereidingstraject vrij te bepalen.” 

De panelen hangen aan de bovenzijde 
in een rails en kunnen door de hierin 
opgenomen wieltjes verplaatst wor-
den. Om het paneel te verplaatsen 

moet deze ontgrendeld worden, dit is 
noodzakelijk om bij harde wind het 
paneel op zijn plaats te houden. Om 
de panelen vrij te kunnen verplaat-
sen lopen twee rails voor elkaar langs. 
Deze worden afgesteund op een sta-
len hoek, die zijn bevestigd op de ver-
diepingsvloeren. De ondergeleiding 
van de panelen op de verdiepingen 
wordt verzorgd door een L-profiel. Ter 
plaatse van de begane grond is geko-
zen voor een verdiept U-profiel, zodat 
er geen struikelgevaar ontstaat.

De mogelijkheden binnen het con-
structieve zonweringspakket van Sto-
rax zijn overigens groot. “Behalve in 
hout zien we ook veel vraag naar Alu-
minium lamellen voorzien van een 
houtlook. Op enige afstand zijn deze 
lamellen niet van echt hout te onder-
scheiden,” zegt Fabian Greveling. “Het 
is prachtig om te zien hoe een origi-
nele toepassing van buitenzonwering 
een karakteristieke warme look aan 
een binnentuin kan geven als bij De 
Stinzenhof.”    ❚


