PLATTEGROND onderste bouwlagen

2e t/m 11e verdieping

buurtkamer en voorzieningen

huismeester

entree en hal

bergingen en scootmobielruimte

techniekruimte en afvalberging

1e verdieping Louis Armstrong
eerste verdieping

1e verdieping Louis Armstrong
entree Palestrinastraat zijde

entree parkeerplaatszijde

entree Palestrinastraat zijde

entree parkeerplaatszijde

begane grond

Begane grond Louis Armstrong

Begane grond Louis Armstrong

Eén van de entrees vanaf de parkeerplaats gezien. Rechts van deze entree is de buurtkamer.
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nieuwe woningen

DOORSNEDE EN Gevels

GALERIJ 2e t/m de 11e verdieping

BALKON

galerij

2e t/m de 11e verdieping

balkon

galerij
verbreden
balkon

appartementen

bergingen

Deur naar bergingenblok (14 bergingen per blok)

doorsnede en impressies

mk

collectieve
fietsenstalling

BALKON en GALERIJ 1 e verdieping
Doorsnede BB

Doorsnede AA

Zwolle, flats Palestrinalaan

gevel aan de galerijzijde

gevel aan de balkonzijde
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l

ENTREEHAL

EN

BUURTKAMER

Beeld van de hal bij binnenkomst vanaf de parkzijde, in de ruimte links is de lift en zijn de postkasten.

.
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PALESTRINALAAN

In rood de contourlijn van de huidige situatie

De buurtkamer ligt links van de entreeDe
in de
aanrijroute
devan
Palestrinalaan.
buurtkamer
ligtvanaf
rechts
deze entree

Het idee is:
Beide entrees zijn vanaf de voor- én achterzijde te bereiken.
De hal is ruim, uitnodigend en overzichtelijk.
Een deel van de hal heeft een hoog plafond.
Op deze plek is ook de trap naar de 1e verdieping.
De postkasten zijn van binnenuit bereikbaar.
Door hun positie in de gevel belemmeren ze niet het (uit)zicht.
Er is ruimte voor een zitje.
Naast één van de entrees zijn de buurtkamer en voorzieningen
en het kantoor van de huismeester.

De entree vanaf de parkeerplaats met doorzicht naar de ingang vanaf het park. Rechts is de lift
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De hal vanaf de 1e verdieping gezien

ZELF EnERGIE OPWEKKEN

Elke woning krijgt in het glazen
hekwerk van het balkon een
pv-paneel via welke de bewoner eigen energie kan opwekken.
De positie van dit paneel in het
hekwerk is niet voor elke woning hetzelfde.
De panelen zijn aan de balkonzijde zwart, en hebben een
geelgrijze kleur aan de buitenzijde.
Op de impressie is de balkonkast te zien die op het balkon
gemaakt wordt. Deze kast
vormt ook het privacyscherm
naar de buren.
Het hekwerk van het balkon
wordt niet op de balkonvloer,
maar voor de balkonvloer langs
geplaatst. Door deze verandering in de positie van het helwerk wordt het balkon dieper.
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rond

grond

keuzes in de

W OPlattegrondvarianten
NPlattegrondvarianten
I Plattegrondvarianten
N Gwoningtype
woningtype
woningtype
A
A
A
Schaal 1:100
Schaal 1:100
Schaal 1:100

Plattegrondvariant woningtype D en E
Schaal 1:100

app1
43 m2

basis TYPE A

Balkonkast
Balkonkast
+ verplaatsen
Balkonkast
+ verplaatsen
balustrade
+ verplaatsen
balustradebalustrade

bewoners KeuzePlattegrondvarianten
1 Plattegrondvarianten
BEWONERS
Keuze
Plattegrondvarianten
woningtype
woningtype
woningtype
B
B 2B

Keuken vergroten
Keuken vergroten
Keuken vergroten

Keuken naar
Keuken
galerijzijde
naar
Keuken
galerijzijde
naar galerijzijde

app 2
39 m2

Woning opsplitsen in 2 appartementen
SWZ
Keuze

Woning opsplitsen in

Schaal 1:100
Schaal 1:100
Schaal 1:100

--		 breder balkon (door positie hek)
--		 bredere galerij (door positie hek)
--		 balkonkast en privacyscherm

--		 samenvoegen slaapkamer en
			 keuken tot eetkeuken

--		 verplaatsen keuken naar galerijzijde

--		 een klein aantal, tijdens de renovatie,		
leegstaande woningen zal gesplitst 			
worden in twee appartementen

Zwolle, flats
Zwolle,
Palestrinalaan
flatsZwolle,
Palestrinalaan
lflats Palestrinalaan
bewonersoverleg
l
bewonersoverleg
l l bewonersoverleg
l 06-06-2019
l 06-06-2019
06-06-2019 Zwolle, flats Palestrinalaan

Balkonkast
Balkonkast
+ verplaatsen
Balkonkast
+ verplaatsen
balustrade
+ verplaatsen
balustradebalustrade

basis TYPE B

--		 breder balkon (door positie hek)
--		 bredere galerij (door positie hek)
--		 balkonkast en privacyscherm

Keuken Keuken
vergrotenvergroten
Keuken vergroten

Keuken Keuken
naar galerijzijde
naar
Keuken
galerijzijde
naar galerijzijde

l

bewonersoverleg

l

06-06-2019

Technische
Technische
ruimte Technische
toevoegen
ruimte toevoegen
aan
ruimte
woning
toevoegen
aan woning
aan woning

bewoners Keuze 1

BEWONERS Keuze 2

--		 samenvoegen slaapkamer en
			 keuken tot eetkeuken

--		 verplaatsen keuken naar galerijzijde

Zwolle, flats
Zwolle,
Palestrinalaan
flats Zwolle,
Palestrinalaan
lflats bewonersoverleg
Palestrinalaan
l
bewonersoverleg
l l bewonersoverleg
l 06-06-2019
l 06-06-201906-06-2019

bewoners keuzes galerijgevel

keuzes balkongevel

hoogte vensterbank, de positie van de draaikiep ramen, het glasoppervlak in voordeur en het verkleinen van het glasoppervlak

positie draaikiep ramen en 1 of 2 balkondeuren
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COMFORT EN ENErGiebesparing

afvoer kooklucht via apart
kanaal in schacht

verlaagd plafond om
leidingen weg te werken

afvoer binnenlucht door luchtafvoerventiel in
badkamer, toilet, woonkamer en keuken

schacht

toevoer verse lucht door inblaasventiel boven de deuren
van woonkamer en slaapkamers

CO2 gestuurde
regelunit voor
mechnische ventilatie
in de kast

Er komen collectieve luchtbehandelingskasten
voor balansventilate met warmteterugwinning op
dak (geen filters vervangen in de woning)

Collectieve ventilatie met warmte terugwinning

mogelijkheid elektrisch koken
verlaagd plafond om
leidingen weg te werken

schacht

geiser verwijderen
(gasaansluiting kan vervallen)

bestaande radiatoren
met nieuwe toevoerleidingen

goed isoleren van gevels
vermindert het energieverbruik

gasaansluting kan vervallen
collectieve installatieruimte warmteopwekking
- tijdelijke collectieve warmtepomp op dak
- daarna aansluiting op warmtenet

uitbreiding groepenkast elektra
voor elektrisch koken

Collectieve levering warmte en warm tapwater
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REFERENTIEBEELDEN OMGEVING
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groenplan

3. PALESTRINALAAN - Louis Armstrongflat - voorstel
Legenda
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(A3 = schaal 1:500)
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route naar een vernieuwde flat

De route naar een vernieuwde flat
februari 2018

bewonersenquête

november 2018

architectenselectie

februari 2019

schouw

14 maart 2019

eerste bijeenkomst – wat vinden we belangrijk?

4 april 2019

tweede bijeenkomst – hoe kan dat er uit zien?

13 juni 2019

derde bijeenkomst – hoe past het gebouw in de omgeving?
hoe gaan we om met duurzaamheid?

vandaag

straatexpositie planontwerp Louis Armstrong 3.0

oktober - november 2019

technische werkzaamheden liften

september - november 2019

aanbesteding met aannemers


stukken sturen naar de aannemers



aannemers uitnodigen bij de flats



vragen van aannemers beantwoorden



aannemers gaan uitwerken



nieuwe vragen van aannemers beantwoorden



aannemers dienen hun plannen in



beoordelen plannen van de aannemers door:
o bewoners - Hoe wordt er gewerkt? Hoe zorgen ze
voor zo weinig mogelijk overlast?

o gemeente - Hoe past het gebouw in de omgeving?
o Sacon, de architect - Hoe is het plan uitgewerkt?


o SWZ - bovenstaande punten + wat gaat het kosten?

gesprekken met de aannemers – definitieve beoordeling

december 2019

definitief besluit door SWZ

januari 2020

presentatie (winnende) aannemer


Wat is de stand van zaken?

december 2019 - mei 2020

voorbereiding aannemer

mei 2020

modelwoning:

mei - juni 2020



Wat gaan we doen?



Hoe gaan we dat doen?



Wanneer gaan we wat doen?

toestemming van de huurders
om het plan te kunnen uitvoeren moet 70% van de huurders
toestemming geven

juni - juli 2020

bewoners bezoeken (huis-aan-huis) en bewonerskeuzes

september 2020

start renovatie

maart 2022

renovatie klaar
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