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VOORGESCHIEDENIS
Dit project vindt zijn oorsprong in mislukte nieuwbouw 
plannen van de gemeente Arnhem en woningbouw 
corporatie Portaal, waarbij een volledig bouwblok als 
bouwval werd verkocht aan nieuwe eigenaren. Deze 
kopers hechtten wel waarde aan het karakter van de 
karakteristieke straatgevels en werden hierin gesteund 
door een nieuwe politieke wind aangevoerd door de 
plaatselijke SP-wethouder. Tevens aangemoedigd door 
het succes van de Rotterdamse kluswoningen werden 
ook deze Arnhemse panden verkocht als klushuizen 
waarbij de van oorsprong 40 kleine boven- en beneden-
woningen werden samengevoegd tot ruime stadswonin-
gen, geschikt voor (jonge) gezinnen. 

SINT MARTENS HOF
In opdracht van de gemeente werd er allereerst door 
een onafhankelijk adviseur vastgesteld wat de markt-
waarde van de panden zou zijn na grondige renovatie 
en verduurzaming. Deze prijs minus de eveneens 
grofweg geraamde realisatiekosten werd de grondslag 
voor de aankoopsom. Bij de aankoop gold als verplich-
ting dat de bouwkundige casco’s volgens vastgelegde 
basis-eisen zouden worden gerenoveerd, en dit moest 
collectief plaatsvinden onder regie van een architect 
en in samenwerking met een bouwkundig aannemer. 
Direct na de aankoop verenigden de 20 kersverse 
eigenaren zich in de door henzelf opgerichte kopersver-
eniging ‘Sint Martens Hof’. Na een uitgebreide archi-
tectenselectie kreeg NEXIT de opdracht gegund om 
het volledige proces van eerste schets tot oplevering te 
verzorgen.

VERNIEUWBOUW
Het was een grote uitdaging om met deze verpau-
perde panden aan de slag te gaan. De combinatie van 
restauratie, renovatie en nieuwbouw, voor 20 eigenaren 
tegelijkertijd, maakte de opdracht veelzijdig maar ook 
bijzonder complex. NEXIT bedacht een ‘vernieuwbouw’ 
concept om te panden duurzaam en toekomstbesten-
dig te maken, gebaseerd op een innovatief proces. In 

REALISATIE VAN 20 KLUSHUIZEN IN 
COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHT-
GEVERSCHAP VAN KOPERSVERENIGING 
‘SINT MARTENS HOF’ TE ARNHEM

dit proces organiseerde NEXIT interactieve workshops 
waarbij alle collectieve belangen aan de hand van een 
3D bouw informatie model (BIM) inzichtelijk werden 
gemaakt. De individuele aspecten per woning werden 
vervolgens in individuele ontwerpsessies met de des-
betreffende opdrachtgever besproken. Hierbij speelde 
uiteraard mee dat de budgetten en de hoeveelheid 
zelfwerkzaamheid per huishouden verschilden. 

SPONTANE DIVERSITEIT
Het resultaat van dit proces is een samenhangend 
bouwblok met een sterk collectief karakter.
Tegelijkertijd was er volop ruimte voor individuele 
keuzes in de manier van wonen die soms ook gecombi-
neerd is met werken. Door het interactieve ontwerppro-
ces onstond veel aandacht en ruimte voor wederzijdse 
inspiratie waardoor vooropgezette particuliere menin-
gen over woonwijzes evalueerden. Dit resulteerde in het 
feit dat geen enkele plattegrond of doorsnede hetzelfde 
is geworden. Dat maakt deze woningbouw opgave uniek 
in zijn soort met een spontane diversiteit in de archi-
tectonische uitstraling als bijvangst.

TECHNISCHE DUURZAAMHEID
Het duurzame aspect van dit project begint bij het 
behoud en hergebruik van bestaande panden. De 
beperkte budgetten vroegen om vraagbeperking in het 
algemeen. Minder geld = minder materiaal = minder 
belastend voor het milieu = meer duurzaam. Ook bij 
het energievraagstuk is hoofdzakelijk ingezet op vraag-
beperking. Ter plaatse van de kap- en achtergevelcon-
structies is een gemiddelde isolatiewaarde van Rc=5 
gerealiseerd wat zeer ruim boven de eisen voor nieuw-
bouw ligt. Tevens zijn alle beglazingen integraal vervan-
gen door HR++ glas. Ook zijn alle woningen voorzien 
van een lage temperatuur verwarming. Afhankelijk van 
de individuele wensen en investeringsmogelijkheden 
zijn er ook nog op extra maatregelen uitgevoerd, zoals 
de toepassing van PV panelen, warmtewisselaars, LED 
verlichting en hotfill wasapparatuur.

Boven: Bestaand straatgevelbeeld 2011
Onder: Luchtfoto van de situatie voor 2011  
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SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE DUURZAAMHEID  
Meestal veel minder belicht maar zeker zo belangrijk 
is de sociaal maatschappelijke duurzaamheid die van 
fundamenteel belang is voor de continuïteit van de 
ruimtelijke kwaliteit in de wijk. Door de wijze waarop 
deze groep particuliere initiatiefnemers, tevens de 
eindgebruikers, hun belangen hebben verenigd in 
een kopersvereniging ontstaat er op buurtniveau een 
grote mate van saamhorigheid en sociale controle. 
De vereniging waakt over de collectieve belangen en 
zaken zoals de gemeenschappelijke buitenruimte en 
het gevelbeeld. Tegelijkertijd draagt de mogelijkheid (of 
liever gezegd vanzelfsprekendheid) van zelfwerkzaam-
heid (het klussen) bij tot een bijzondere eigentijdse 
dynamiek van betrokkenheid, gezamelijkheid en verant-
woordelijkheid die in een gemiddeld nieuwbouwproject 
vaak ver te zoeken is. Het resulaat heeft inmiddels een 
enorme impact op de wijk Sint Marten en werkt als een 
vliegwiel voor diverse nieuwe particuliere initiatieven 
en investeringen die als paddenstoelen uit grond rijzen. 
 

Boven links: Verpauperde toestand 2011
Boven rechts: Toestand na ‘strippen’ 2012

Onder: Toestand vlak voor oplevering winter 2014 
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RESTAURATIE EN RENOVATIE VOORGEVELS
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RENOVATIE EN NIEUWBOUW (UITBREIDINGEN) ACHTERGEVELS
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begane grond

eerste verdieping zolderverdieping

CONCEPT EN PLATTEGRONDEN

aanpak en fasering ‘vernieuwbouw’
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TOEPASSING VAN 3D (BIM) MODELLEN TIJDENS COLLECTIEVE ONTWERPWORKSHOPS
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BINNENTUIN WINTER  2013 
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IMPRESSIES VOORJAAR 2014
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