
238 Binnengasthuisstraat, Zwolle
renovatie van 40 woningen tot 32 monumentale Passiefhuizen
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De passief gerenoveerde 
Binnengasthuizen worden 
monumentaal 
De historische ouderenhuizen aan de Binnengasthuisstraat in Zwolle 
zijn passief gerenoveerd. De voorgevels zijn daarbij in historische 
staat teruggebracht. Na de oplevering wordt het complex een
gemeentelijk monument. 

Een passief renovatiepand mag niet meer dan 25kWh per m2 per jaar 
voor verwarming verbruiken. Dat is ¼ van het gebruik van een label 
A woning. Dat wordt vooral bereikt door een zeer goede isolatie en 
kierdichting van de schil,met bijvoorbeeld driedubbel glas in de 
kozijnen. Balansventilatie met warmteterugwinning zorgt daarnaast 
voor een comfortabel binnenklimaat. 

Bij de Binnengasthuizen is het geluid van de installaties tot een mini-
mum teruggebracht. Ook de geluidsisolatie naar de buren ligt op een 
zeer hoog niveau (+15-25dB(A)). Het comfort van passiefhuizen 
scoort heel hoog bij bewoners.
De Gasthuizen werden in 1923 gebouwd door de gelijknamige sticht-
ing als huisjes voor ouderen. Het complex van de hand van het voor 
Zwolle belangrijke architectenbureau Meijerink ligt verscholen achter 

het monumentale pand ‘Molenzicht’ aan een idyllisch park aan de 
Nieuwe Vecht op loopafstand van het oude centrum van Zwolle.
Woningcorporatie Openbaar Belang nam de woningen in 2008 over 
van Stichting De Gasthuizen met de afspraak deze te zullen
renoveren. 

De woningcorporatie schreef een innovatieve aanbesteding uit voor 
Ontwerp, Realisatie en Onderhoud. Speerpunten daarbij waren: het 
behoud van de uitstraling, duurzaam, comfortabel en geschikt voor de 
zittende bewoners. Het team van Dura Vermeer Bouw Hengelo ver-
wierf de opdracht met het aanbod om de woningen op passief niveau 
te renoveren. 

Villanova architecten ontwierp levensloopbestendige plattegronden 
voor ouderen in de 24 laagbouwwoningen. Om voldoende ruimte te 
creëren is de achtergevel helemaal vervangen door een prefab hout-
skeletbouw uitbouw met 400mm isolatie. Nu past op de begane grond 
van 40,5m² GO net een rolstoelwoning voor één oudere. Op zolder is 
een hoofdslaapkamer mogelijk voor bewoning als stel.

het eerste blokje omstreeks 1923 (archief Historisch Centrum Overijssel)



In het portiekblokje, centraal in het complex, worden 16 appartement-
en samengetrokken tot 8 eengezinswoningen voor de vrije verkoop. 
Alle voorgevels zijn gerenoveerd volgens het recept dat Villanova ook 
toepaste op de Sleephelling in Rotterdam. Het dak krijgt weer kera-
mische pannen bovenop een zwaar isolatiepakket.

De luiken en de ramen met enkel glas in roedes zijn opnieuw aange-
bracht. De voordeur is vervangen door een passief exemplaar naar 
oud model. Binnen de bestaande voorgevel komen hoog geïsoleerde 
voorzetwanden met kozijnen met drievoudig glas. In de luchtspouw 
tussen de historische ramen en de nieuwe kozijnen komt de voor 
passiefhuizen noodzakelijke automatische zonwering. 
Begin mei 2012 is de eerste paal geslagen voor de proefwoning. Na-
jaar 2012 worden de laatste huurwoningen opgeleverd. Dat is minder 
dan een jaar na de inzending voor de prijsvraag. 

Met deze ingreep worden de populaire Binnengasthuizen voor de 
lange toekomst zeker gesteld als sociale huurwoningen voor zelf-
standig wonende senioren. 

het centrum van Zwolle met ten noord-oosten het plangebied

het eerste blokje gerenoveerd
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begane grond - oud

begane grond - nieuw begane grond - optie eetkeuken zolder - optie op zolder slapen

voorgevel met voorzetwand aan de binnenzijde. Historisch kozijn, met daarachter een passief kozijn



voorgevel - oudrecht door getrokken HSB achtergevel - nieuw

voorgevel - nieuw



appartementen - oudvoorgevels nieuw

detail over de voorgevel en de kap



begane grond - woonkamer-keuken eerste verdieping - slaapkamers-badkamer zolder - slaapkamer(s)

gevel  aan het park - oud
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