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Aanleiding

•  Woonbron is voornemens om het hoogbouwcomplex van Veld 5 
na upgrading uit te ponden; 

•  ERA Contour heeft via de Buurtlift aanpak samen met haar co-
makers vier mogelijke herontwikkelings scenario’s onderzocht en 
deze scenario’s beschreven in een conceptrapportage die in de 
zomer van 2012 naar Woonbron is opgestuurd; 

•  Uit deze conceptrapportage zijn een aantal vragen voortgekomen; 
•  Deze rapportage en bijbehorende bijlagen zijn een aanvulling op 

de vragen die voort zijn gekomen op de conceptrapportage en 
gaat in op het voorkeursscenario voor de herontwikkeling van de 
hoogbouw van veld 5. 

 
 



Vraagstelling
Vraagstelling en opgave ERA Contour 
•  Formuleer een kansrijke herontwikkelingsaanpak voor de hoogbouw 

van veld 5 waarbij het uitponden van het complex centraal staat; 
•  Rendementsdoelstelling: € 3,5 - 4 mio opbrengst door uitponden 

hoogbouw veld 5; 
 
Aanvullende vragen 
•  Wat zijn exact de voorgestelde installatietechnische ingrepen? 
•  Wat zijn exact de voorgestelde constructietechnische maatregelen? 
•  Op welke manier ziet ERA Contour een risicodeling in de 

herontwikkeling van de hoogbouw van veld 5? 
 

 
 



Poptahof 
2012

 
Benadering opgave 
 
•  Welke ingrepen zijn vanuit de markt noodzakelijk om de 

woningen in de markt te kunnen zetten als gewild 
woonproduct 

•  Welke ingrepen in het complex zijn aanvullend aan de 
ingezette sociale verbeteringsstrategie van de buurt? 

•  Welke technische ingrepen zijn strikt noodzakelijk om de 
woningen maatschappelijk verantwoord uit te ponden? 

•  Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn hierbij genomen en 
tot welke verbeterde energieprestatie leidt dit? 

 

 
 



Leefstijlen



Leefstijl en doelgroep

Kansrijke leefstijlen Poptahof veld 5: 
•  Geel en groen (tevreden huidige bewoners die blijven) 
•  Veiligheid en geborgenheid binnen eigen buurt 
 
Focus doelgroep 
•  1 en 2 persoons huishoudens 
•  Leeftijdsgroep van 25 t/m 30 jaar 
•  Binding met Delft  
•  Modaal inkomen => VON tot € 120.000,- voor all-in wonen 
 
 
Exacte potentiele doelgroepen nader onderzoeken door 

middel van internetenquête en klantenpanel 
 



Wat zijn de ingrepen?



Herontwikkel varianten veld 5 
hoogbouw

Hieronder staan de basis varianten die zijn onderzocht 
 
1. Wegwerken onderhoudsachterstand  
(en 15 jaar door exploiteren) 
2. Technisch Top 
(uitponden na technische upgrade) 
3. Nieuwe Jas 
(uitponden na technische- en kwalitatieve ingreep) 
4. Fris en Fruitig 
(uitponden na technische- en kwalitatieve ingreep incl. badkamer, 
keuken en sanitair) 

 



Voorkkeursvariant

Vanuit de verschillende onderzochte varianten is een voorkeursvariant 
samengesteld.  
- In de voorkeursvariant wordt een ‘turn-key’ woning aangeboden in een 
complex dat technisch op orde is met een geupdate uitstraling. 
- Hierin zijn nu twee varianten gegeven. 1. opknappen galerijhekken en 
2. nieuwe glazen galerijhekken. 
- De woning is voorzien van nieuwe badkamer, keuken en sanitair. 
- VON prijzen 11x€ 95.000,- , 11x€ 100.000,- 77x€ 110.000,- 
- De woning kan voor € 5.000,- extra worden afgebouwd. (oa. 
verwijderen vloerbedekking, schilderen kozijnen, nieuwe electra en 
behang) 



Voorkkeursvariant



Samenvatting ingrepen

Ontwikkeling Realisatie 

Ingrepen voorkeursvariant 

Constructie Stabiliteit (voorspannen) 
Versterking 1e verdiepingsvloer 
Vervangen constr. vloer tpv natte cellen + entree/hal  
MS-plafond onder nieuwe constructievloer 

Installatie Aanpassen liftinstallatie 
Verwijderen shuntkanalen 
Nieuwe standleiding 
Individuele Mv-box per woning 
Vervangen groepenkast 
Boiler ipv geiser 

Collectief 
Entree/hal 

Upgraden bg + entree inc postbussen 
Upgraden trappenhuizen 

Gevels Herstel betonwerk 
Langsgevel balkon: reiningen mwerk, voegwerk, keimwerk, nieuwe 
borstwering, Vervangen hekwerken 
Langsgevel galerij: isolatieglas, vervangen draairamen 

Dak Veiligheidsvoorziening + inspecteren 

Woning 
 

Nieuwe badkamer 
Nieuwe keuken 
Nieuw sanitair 



Plattegrond bestaand en 
nieuw

Ontwikkeling Realisatie 

nieuw bestaand 



Aanpak

-  Het complex wordt strang-voor-strang gerenoveerd en uitgepond en 
start bouw strang op basis van 70% voorverkoop; 

-  Dit leidt tot een ander en gefaseerd proces, risico ERA; 
-  ERA heeft leegstandrisico op onverkochte woningen, Woonbron 

neemt de onverkochte woningen na nader overeen te komen periode 
over voor beleggingswaarde;  

-  Collectieve ingrepen worden bij start project gedaan (entree, 
trappenhuizen, plint, galerijhekken) samen met eerste fase; 

-  Marktwerking van 8% op collectieve ingreep en eerste fase; 

-  Door variant met vervangen hekwerken krijgt het complex een 
andere uitstraling. Aansluiting met veld 6. Hierdoor versnelt 
afzettempo. 



Parameters

Parameters 

Huur €375 €375 

Huurstijging 2,00% 2,00% 

Derving 1,35% 1,35% 

Bedrijfslasten €1.205 €1.205 

Stijgingbedrijfslasten 1,5% 1,5% 

Onderhoud €1.136 €1.136 

Kostenstijging onderhoud 2,00% 2,00% 

Discontering 5,25% 5,25% 

Eindwaarde geen geen 

Kostenstijging investering 1,00% 1,00% 

Opbrengstenstijging verkoop 0,00% 0,00% 



Toetsen scenarios aan 
doelstellingen

Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Voorkeursvariant 

Sociale opgave -- -/+ + ++ ++ 

Uitstraling -- - + + + 

Duurzaamheid -- - - + - 

Markt kansen + - -/+ + ++ 

Financieel 
rendement  

- + + -/+ -/+ 



Conclusie variantenstudie en afwegingskader

Conclusie variantenstudie 
• Resultaat voorkeursvariant (= € 3,2 mio) door gefaseerde aanpak 
dichter bij vereiste minimimum van € 3,5 mio uitpondwaarde; 
• Gezamenlijk zoeken naar optimalisaties in het project  
• Openstaande risico’s en kansen gezamenlijk elimineren 
• Hoe groter de eerste fase, hoe beter projectresultaat! 

 





Bijlagen

-  ERA aanpak 
-  Buurtlift aanpak 
-  Concurrerend aanbod hoogbouw veld 5 
-  Financieel overzicht variantenstudie zomer 2012 



De ERA aanpak

Ontwikkeling Realisatie 

1. Bestuderen context  2. Zoektocht identiteit 

 3. Uitgangspunten 
woonbelevingsonderzoek 



De Buurtlift 
aanpak

Ontwikkeling Realisatie 

Het gaat bij renovatieopgaven natuurlijk niet alleen om de 
technische verbeteringen. Centraal staat het totale 
functioneren van de buurt en haar bewoners oftewel de 
buurtontwikkeling. De sociale opgave is van groot belang. 
Wat gebeurt er achter de voordeur? Welke mensen willen 
er wonen? Welke woonproducten horen daarbij? 
Daarnaast is het in deze economisch uitdagende tijd 
belangrijk slim om te gaan met de beschikbare financiële 
middelen. Doen we de ingreep in één keer? Of juist 
gespreid vanuit het beperken van de liquiditeitsbehoefte? 
Ook is het noodzakelijk een goed antwoord te hebben op 
de vraag naar energiebesparing in de bestaande 
woningvoorraad. Welke ingrepen kunnen gedaan worden 
om de woningen duurzamer te maken? En hoe kunnen de 
energielasten van de bewoners omlaag gebracht worden? 
En dit alles met een kwalitatief hoogwaardige en 
aantrekkelijke uitstraling die de toekomstwaarde kan 
waarborgen!  
 
Complexe opgaven met vele invalshoeken. Hoe kun je dan 
op een efficiente manier de optimale ingreep bepalen? 
ERA Contour heeft hiervoor samen met haar partners -
VGG, Laagland’Advies, Delto en t’Idee! - een totaal 
aanpak ontwikkeld: ‘Buurtlift’! Met deze aanpak kunnen wij 
op een integrale manier en in een hele korte tijd met alle 
belanghebbenden een ‘plan van vernieuwing’ formuleren. 
Resultaat: de beste combinatie tussen sociaal, techniek, 
financiën, verduurzaming en uitstraling.  



Markt

Ontwikkeling Realisatie 

Adres Staat M2 GO kamers kk €/m2 GO 

Hendrik Tollenstraat 134 matig 68 4k 115000 1691 

Hendrik Tollenstraat 148 goed 70 3k 134000 1914 

Bosboom-Toussaintplein 115 goed 70 3k 129500 1850 

Bosboom-Toussaintplein 256 redelijk 70 3k 125000 1786 

Akropolishof 89 uitstekend 91 4k 219000 2407 

Roland Holstlaan 779 redelijk 96 4k 159000 1656 

Roland Holstlaan 1072 redelijk 100 4k 163000 1630 

Concurrerend aanbod appartementen 



Bouwkosten per 
scenario

 	   variant 1	   variant 2	   variant 3	   variant 4	  
COMPLEX	    €               395.108 	   €       1.927.968 	   €       2.935.754 	   €       2.935.754 	  
WONING	    €                         -   	   €          516.757 	   €          518.267 	   €          518.267 	  
TOTAALBOUWKOSTEN INCL STAARTKOSTEN, EXCL BTW	    €               395.108 	   €       2.444.725 	   €       3.454.020 	   €       3.454.020 	  
idem per woning	    €                   3.991 	   €            24.694 	   €            34.889 	   €            34.889 	  
TOTAALBOUWKOSTEN INCL STAARTKOSTEN, INCL BTW	    €               470.179 	   €       2.909.223 	   €       4.110.284 	   €       4.110.284 	  
idem per woning	    €                   4.749 	   €            29.386 	   €            41.518 	   €            41.518 	  
 	    	    	    	    	  
DUURZAAMHEID COLLECTIEF	    	    	    	    €          250.413 	  
DIVERSE OPTIES COLLECTIEF	    	    	    	    €          367.625 	  
DIVERSE OPTIES BINNEN WONING	    	    	    	    €       1.035.170 	  
 	    	    	    	    	  
TOTAALBOUWKOSTEN INCL STAARTKOSTEN, INCL OPTIES, EXCL 
BTW	    €               395.108 	   €       2.444.725 	   €       3.454.020 	   €       5.107.228 	  
idem per woning	    €                   3.991 	   €            24.694 	   €            34.889 	   €            51.588 	  
TOTAALBOUWKOSTEN INCL STAARTKOSTEN, INCL OPTIES, INCL 
BTW	    €               470.179 	   €       2.909.223 	   €       4.110.284 	   €       6.077.602 	  
idem per woning	    €                   4.749 	   €            29.386 	   €            41.518 	   €            61.390 	  



Stichtingskosten en CW per 
scenario

 	   variant 1	   variant 2	   variant 3	   variant 4	  
Bouwkosten	    €               470.179 	   €       2.909.223 	    €       4.110.284 	    €       6.077.602 	  
Algemene kosten	   2%	   2%	   2%	   2%	  
Winst & Risico	   1%	   1%	   1%	   1%	  
Bijkomende kosten	   9%	   10%	   11%	   11%	  
Algemene kosten	    €                   9.404 	   €            58.184 	    €            82.206 	    €          121.552 	  
Winst & Risico	    €                         -   	   €            87.120 	    €          108.900 	    €          118.800 	  
Bijkomende kosten	    €                 42.316 	   €          290.922 	    €          452.131 	    €          668.536 	  
fast	    €               169.657 	   €          169.657 	    €          169.657 	    €          169.657 	  
STIKO	    €               691.556 	   €       3.515.107 	    €       4.923.179 	    €       7.156.147 	  

 	   variant 1	   variant 2	   variant 3	   variant 4	  
cw-huursom	    €            5.176.850 	   €       3.159.294 	    €       3.159.294 	    €       3.159.294 	  
cw-verkoop	    €                         -   	   €       5.861.014 	    €       7.326.268 	    €       7.992.292 	  
cw-investering	    €               691.556 	   €       3.375.067 	    €       4.781.453 	    €       6.731.342 	  
cw beheerkosten	    €            1.405.216 	   €          857.566 	    €          857.566 	    €          857.566 	  
cw onderhoud	    €            1.366.884 	   €          834.159 	    €          834.159 	    €          834.159 	  
cw overige kosten	    €                         -   	   €                    -   	    €                    -   	    €                    -   	  
cw kasstroom	    €            1.713.195 	   €       3.953.517 	    €       4.012.385 	    €       2.728.520 	  


