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357B.DE VLIJT.APELDOORN

01 FACTSHEET

Projectgegevens

Project - awg

Adres

Postcode + Plaats

Land

357b.deVlijt-Havenloods.Apeldoorn

Vlijtsekade 161-167

7317 AP Apeldoorn

Nederland

Omschrijving project

Renovatie en herbestemming van een in onbruik geraakte monumentale havenloods aan 

het Apeldoorns Kanaal in Apeldoorn. Ontwerp voor drie patiowoningen en een kade-

woning binnen het bestaande casco met behoud van zo veel mogelijk oorspronkelijke 

details en voorizen van nieuwe toevoegingen om het pand functioneel, maar ook ste-

denbouwkundig-architectonisch een tweede leven te geven.

Projectarchitect

Projectteam

Christine de Ruijter

Christine de Ruijter, Martijn Kruijf

Opdrachtgever - gedelegeerd bouwheer - gebruiker

Opdrachtgever:

Gebruiker:

Steiger 11

particulier

Architectuur (ontwerp en 

supervisie)

awg architecten

Architectuur (uitvoering)

Buro ‘t Woeste (Roel van Nek)

Stabiliteit

Bartels Ingenieursbureau

Studiebureaus adres + tel.

Paardenmarkt 85

2000 Antwerpen (B)

Oostopgaande 60

7929TD Nieuwlande (NL)

Linie 524

7325DZ Apeldoorn (NL)

+32 (0)3 233 87 40

Hoofdaannemer

Bouwbedrijf van den Berg

Rustenburgsweg 104

8096AC Oldenbroek (NL)

Sleuteldata

Start ontwerp

Start bouw

Oplevering

2011

2012

2014

Programma & Grootte

Programma 3 patiowoningen (101-106 m2)

1 kadewoning (106 m2)
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02 PROJECTBESCHRIJVING

Een vervallen, in onbruik geraakte havenloods aan het Apeldoorns Kanaal in het 

centrum van Apeldoorn is gerenoveerd en herbestemd. awg architecten ontwierp in 

loods de Vlijt drie patiowoningen en een kadewoning. Oorspronkelijke details werden 

zo veel mogelijk bewaard en in ere hersteld; nieuwe toevoegingen werden gemaakt 

om de loods niet alleen functioneel, maar ook stedenbouwkundig-architectonisch 

een tweede leven te geven.

Havenloods de Vlijt is een beeldbepalend historisch pand aan de Vlijtsekade in Apeldoorn 

en maakte deel uit van een reeks directeurswoningen, loodsen en fabrieken aan het uit 

de 19e eeuw stammende Apeldoorns Kanaal. Binnen de grootschalige herontwikkeling 

van de kanaalzone in Apeldoorn werd in 2012 gestart met de uitvoering van de eerste 

fase van het project Vlijtsekade. Door de nieuwbouw van woningen dreigde de loods 

stedenbouwkundig weg te vallen. Daarom werd binnen het industriële karakter van 

de loods een grijs sheddak met daklichten op het pand geplaatst: een herinnering aan 

dat wat nooit bestaan heeft. De oost-, zuid- en westgevel werden gerenoveerd waarbij 

de oorspronkelijke gevelankers, hijsbalken, ladders, lateien en hoeklijnen behouden 

bleven. De bestaande houten kozijnen werden vervangen door kozijnen met een gelijke 

raamverdeling en ranke profilering. Alle kozijnen en details zijn in eenzelfde zwartbruine 

kleur geschilderd.

De loods is opgebouwd uit acht nagenoeg gelijke traveeën van drie meter. Op basis 

hiervan zijn vier noord-zuid georiënteerde woningen van steeds twee traveeën breed 

ontworpen. Het concept voor de architectuur is gebaseerd op de begrippen licht, lucht 

en ruimte.

Licht: De ontsluiting van de woningen is achter de noordgevel georganiseerd in een 

‘steeg’, om de aanwezige gevelopeningen in de oost- en zuidgevel maximaal benutten 

ten behoeve van het woonprogramma. Aan het einde van de ‘steeg’ is aan de kade als 

tweede nieuwe toevoeging een gebouwhoge beglaasde entreepartij gemaakt met 

een markante rode taatsdeur. De ‘steeg’ wordt begrensd door een nieuwe binnengevel 

met de voordeuren naar de woningen en geïntegreerde bergingen voor vuilbakken en 

meterkasten.

Lucht: De kadewoning heeft een loggia aan de oostgevel met uitzicht over het kanaal. 

De drie andere woningen hebben een buitenruimte in de vorm van een patio die lucht 

en extra licht in het hart van de woning brengt. De buitenruimte vormt hier het hart van 

de woonvloer.

Ruimte: De vrije hoogte op de verdieping van de bestaande loods was onvoldoende voor 

de gewenste woonkwaliteit. Het sheddak - ter vervanging van het oorspronkelijk platte 

dak - zorgt voor voldoende hoogte in de leefruimtes aan de oost- en zuidgevels. Bij de 

patiowoningen is er tevens gewerkt met een split level vloer. Het vloerpeil van de helft 

van de eerste verdieping is hier met bijna een meter verlaagd en biedt plaats aan de 

keuken en eetruimte. Naast de patio bevindt zich een trap vide waardoor het licht van de 

sheds en de patio tot in de hal op de begane grond wordt gevoeld. Rond deze hal zijn alle 

slaapkamers, het sanitair en de overige ruimtes georganiseerd.


