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We zĳn er allemaal wel op bezoek geweest of hebben er zelf gewoond. Die vaak vermaledĳde 
galerĳflats waarmee vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw de woningnood moest worden 

opgelost. Ze staan verspreid door ons land en ze zĳn soms al een halve eeuw in gebruik. Een 
doordachte renovatiestrategie biedt ze een tweede leven, meent architect Hans van Heeswĳk.

Hans van Heeswĳk architecten

Nieuw leven 
voor de 

galerĳflat 
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U weet het nog wel, dat bezoek aan – of het thuiskomen van – de 

 galerĳflatbewoner. Loopt u even mee? Eerst zoeken bĳ die batterĳ bel-

len en brievenbussen, vooral handig voor de postbode. Na de zoemtoon 

van het voordeurslot via de kale hal door de tochtdeur en na eindeloos 

wachten de lift in naar de betreffende etage. De lift weer uit, de toe-

gangsdeur naar de galerĳ door en dan in weer en wind langs keukens, 

slaapkamers en voordeuren van anderen naar die ene goede deur. 

Aanbellen of opendoen, jas ophangen, de laatste tochtdeur door en dan 

pas werkelĳk binnen. Je passeerde inmiddels zeven deuren, tenminste, 

als je niet eerst je fiets had moeten wegzetten in de berging, want dan 

deed je nog een deurtje of drie extra. En voor de bewoner meerdere 

keren per dag, de treurige routine van de galerĳflat…

Naoorlogse woningbouw
Na 1945 startte de bouw in nieuwe wĳken met een mix van eengezins-

woningen en gestapelde portieketagewoningen. Toen nog met vier 

verdiepingen door de gelimiteerde hoogte van de gemeenschappelĳke 

trap. Bouwminister Bogaers schroefde in de jaren zestig en zeventig 

van de vorige eeuw het woningbouwtempo sterk op en daagde de 

grote bouwers uit om met nieuwe oplossingen te komen. Vanuit dat 

rationele denken in snelheid en aantallen kwam het galerĳtype tot 

stand. De flatgebouwen werden drie tot vier keer hoger en ze konden 

vanwege de introductie van de ‘tafelkist’ ook razendsnel en efficiënt 

in beton worden gerealiseerd. Met daarin opgenomen de consoles 

waarop de geprefabriceerde betonnen galerĳplaten en balkons werden 

gelegd. De woningen zelf goed geoutilleerd en ingedeeld en met meer 

variatie dan tot dan gebruikelĳk, van het tweekamerappartement tot 

de ruime vĳ�amerwoning.

Wat te doen met die grote bestaande, maar nu sterk verouderde voor-

raad galerĳwoningen? Domweg slopen en vervangen door eengezins-

woningen met een tuintje zoals al eerder gedaan in de Bĳlmermeer? 

Of door nieuwe hoogbouw maar dan met modernere appartementen? 

Architect Hans van Heeswĳk biedt vanuit zĳn inmiddels ruime erva-

ring met de problematiek een genuanceerder antwoord op de vraag. 

Aan de hand van een achttal bestaande galerĳprojecten ontwikkelde 

hĳ slimme renovatiestrategieën, telkens nauwkeurig gekoppeld aan de 

afzonderlĳke, vaak unieke eigenschappen van de betreffende ontwer-

popgave. Onlangs publiceerde hĳ daarover een boek met zĳn gebundel-

de ervaringen onder de titel ‘Nieuwe kansen voor de galerĳflat, ideeën 

en aanbevelingen voor de komende vĳftig jaar.’  Voor een gesprek over 

het thema renovatie en de achtergronden van die publicatie ontvangt 

Van Heeswĳk me in zĳn zelfontworpen kantoorpand op een van de 

Amsterdamse haveneilanden.

Prĳswinnend werk
We kennen elkaar nog uit onze studietĳd aan de TU Delft en star-

ten met een korte terugblik op zĳn nu vĳfendertigjarige carrière als 

architect. Hĳ studeerde in 1980 af op een woningbouwproject in de 

stadsvernieuwing bĳ hoogleraar Herman Hertzberger en werd met 

dat plan al direct een van de eerste Archiprix-winnaars. Aansluitend 

werkte hĳ enkele jaren, bĳna als enig medeweker van de architecten 

Aldo en Hannie van Eyck, met name aan de prachtige projecten die 

het architectenbureau toen voor Estec in Noordwĳk maakte. In de 

avonduren werkte Van Heeswĳk aan zĳn eerste eigen opdrachten 

en in 1982 drong hĳ, met Jan Benthem als enige tegenstander, door 

tot de eindkamp van de prestigieuze Prix de Rome. In 1985 startte hĳ 

zĳn eigen architectenbureau in Amsterdam met ontwerpwerk dat 

uiteenliep van renovaties, zoals van kunstcentrum De Beyerd in zĳn 

geboorteplaats Breda tot en met kleine en middelgrote kantoorgebou-

wen en interieurs. Zĳn gebouwde werk valt op door een sterk moderne 

inslag, met eigentĳdse materialen als staal, glas en aluminium en met 

een uitgekiende detaillering. Zoals goed te zien is aan zĳn bekende 

woongebouw in de Dapperstraat en het glazen kantoorgebouw aan de 

Stadhouderskade, beide in Amsterdam.

Langs de snelweg
Via een aanbeveling van de Rĳksbouwmeester raakte hĳ tevens betrok-

ken bĳ civiele werken, eerst als esthetisch adviseur, later ook als ontwer-

per in opdracht van Rĳkswaterstaat. Zo zĳn er vele bruggen en viaducten 

van zĳn hand gebouwd, maar ook dat gekromde en mooiste geluids-

scherm van ons land langs de snelweg A16 bĳ Dordrecht. Zĳn werk aan 

die grote serie kunstwerken, zoals ze in de weg- en waterbouw heten, 

toont mede dat Van Heeswĳk zĳn palet aan goed ontworpen hekken, 

schermen en leuningen sterk heeft kunnen uitbreiden en verfijnen: 

Architect Hans van Heeswĳk. Nieuwe serregevel in Zaanstad.
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Nieuwe trap en liftpartĳ in Apeldoorn.
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Nieuwe transparante toegang naar de bergingen.

Een eigen trap naar de voordeur.

‘Tja, dat ligt tegenwoordig wel anders bĳ de civiele Design and Build-pro-

jecten onder verantwoordelĳkheid van de aannemer. Daar is geen geld 

en aandacht meer om de laatste schroef op de juiste plaats te krĳgen.’ 

Toch was het een geluidsweringsvraag bĳ de A8 in Zaanstad, die hem 

vĳftien jaar geleden de eerste galerĳflat-renovatie in de schoot wierp.

Van Heeswĳk vertelt: ‘Na onderzoek bleek dat het budget voor een 

scherm langs de weg beter ingezet kon worden in geluidvoorzieningen 

voor de langgerekte woongebouwen zelf.’ Gecombineerd met geld 

voor een duurzame opwaardering van de betreffende woningen werd 

het nu haalbaar om een complete renovatie van die eerste Zaanse 

galerĳflat te realiseren: ‘We hadden al eerder een oude portieketageflat 

in Amsterdam Noord vernieuwd, opgetopt en met een torengebouw 

uitgebreid, maar hier kregen we een uitgelezen kans om onze gereed-

schapskist voor dit type renovaties al ontwerpend uit te breiden.’ 

De grootste ingreep werd een extra glazen gevel die het verkeersge-

luid dempt en van de open balkons serres maakt, die ook nog eens 

individueel opengeschoven kunnen worden. De enigszins gekantelde 

serregevel is elegant vormgegeven en hoogwaardig gedetailleerd, met 

slanke aluminium profielen en mooi gecombineerd met de horizon-

tale waterafvoergoten. Verder zĳn de entrees en de trappenhuizen 

opgewaardeerd en zĳn op het dak een grote serie zonnepanelen en een 

gemeenschappelĳke ruimte geplaatst. Ten slotte kreeg elke woning voor 

de herkenbaarheid een persoonlĳk zĳpaneel naast de voordeur, nu nog 

zonder brievenbus. 

Kansrĳke recepten
Het galerĳboek laat in totaal acht grote flatrenovaties zien, uitgebreid 

gedocumenteerd en met heldere overzichten van de gekozen ingrepen 

uit het scala aan onderzochte mogelĳkheden. Per gebouw verschil-

lend en met enkele plannen die niet zĳn uitgevoerd, maar als kroniek 

tonen ze een stĳgende lĳn en vooral de groeiende ontwerpkracht van 

de architect binnen dit specifieke renovatiesegment. Daarom nog een 

enkel woord over Van Heeswĳks laatste renovatie van drie galerĳflats 

in Apeldoorn. Onder het motto ‘De zegeningen van de zaag’ gaat de ar-

chitect daar, naast de al eerder genoemde ingrepen nog een flinke stap 

verder. Hĳ haalt nogal wat beton weg uit de trappenhuizen en brengt 

er glazen liftschachten en opengewerkte trappen voor terug. Hĳ reor-

ganiseert de bergingen zo dat er nu overal daglicht is bĳ de toegangen 

en hĳ verwĳdert zelfs de gehele onderste galerĳplaat om elke woning 

daar een eigen toegangstrap naar de voordeur te geven. Het resultaat 

oogt verbluffend eigentĳds en refereert in geen enkel opzicht meer aan 

het stoffige imago van de galerĳflat.

Opvallend is dat de architect Van Heeswĳk in het geheel niet protserig 

of potsierlĳk in het gebouwde werk aanwezig is. Het kent een zekere 

bescheidenheid en zĳn architectonische ingrepen zĳn eerder dienst-

baar dan opvallend van karakter. ‘Noem het maar nieuwe Hollandse 

nuchterheid’, zegt hĳ er zelf over. ‘Ik streef naar logische, heldere ge-

bouwen, die vakkundig in elkaar zitten en waarin onze aandacht voor 

het detail herkenbaar blĳft. Of je dan aan galerĳflats of belangrĳke 

monumenten werkt, maakt in essentie geen verschil.’

Bĳ bestaande gebouwen gaat het hem altĳd om opruimen, ordenen en 

flexibel maken met behoud van de waardevolle delen van de aanwe-

zige structuur. ‘Ik maak liever een gebouw dat onder de motorkap mooi 

is dan een modieus gestylde carrosserie als blikvanger.’

Geslaagde musea
Nu het woord monument gevallen is, kunnen zĳn belangrĳke 

museum opdrachten tenslotte niet onbesproken blĳven. Denk aan zĳn 

veel geprezen Hermitage museum aan de Amstel in Amsterdam of 

aan de uitbreiding van het Haagse Mauritshuis die komende zomer 

in gebruik wordt genomen [zie ook het artikel op pagina 74]. Ook hier 

zal mogelĳk succes voortkomen uit het heldere basisontwerp met de 

nieuwe ondergrondse hal, aangevuld met hoogwaardige eigentĳdse 

elementen, zoals een volledig in glas geconstrueerde liftschacht. 

Van Heeswĳks museumaanpak is trouwens niet onopgemerkt geble-

ven, want hĳ werd kortgeleden gevraagd om mee te werken aan het 

nieuwe entreegebouw van het Van Goghmuseum. En in Gorssel ver-

rĳst op dit moment het Museum voor Modern Realisme dat hĳ heeft 

ontworpen in opdracht van Hans Melchers. Deze kunstverzamelaar 

verwierf het grootste deel van de voormalige DSB-collectie en kan deze 

werken vanaf volgend jaar exposeren in het gerenoveerde raadhuis 

met zĳn achterliggende nieuwbouw.

Naast veel nog ongebruikt erfgoed wacht in elk geval een ontelbaar 

aantal galerĳ woningen op een waardig nieuw leven. De door Hans van 

Heeswĳk gepresenteerde receptuur biedt beslist aanknopingspunten 

voor nadere beschouwing en debat met corporatiebestuurders en 

flatbewoners. Namens alle nieuwe voordeurpanelen pleit ik dan voor 

die eigen brievenbus.

‘Ik streef naar logische, heldere gebouwen, die vakkundig in elkaar zitten en waarin 
onze aandacht voor het detail herkenbaar blijft. Of je dan aan galerijflats of belangrijke 
monumenten werkt, maakt in essentie geen verschil’




