
Groot onderhoud Isabellaland 
216 woningen



‘Het is verschrikkelijk mooi geworden’
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Groot onderhoud Isabellaland
Haag Wonen heeft haar drie appartementencomplexen aan het Isabellaland flink opgeknapt. Het ging daarbij om 216 
woningen. En de ‘groene’, ‘gele’ en ‘blauwe’ flats  kregen aan de buitenkant een geheel nieuw jasje. Dit fotoboekje geeft 
een beeld van het uitgevoerde onderhoud. Het omvat foto’s van onder meer de situatie voordat het project startte, van 
de werkzaamheden, van de eindresultaten en van bewoners. 

Bruidspaar
Een feestelijk tintje kreeg het project tijdens een bezoek van een bruidspaar op hun huwelijksdag. Het stel wilde 
graag op de bouwplaats gefotografeerd worden. Dat verzoek werd uiteraard ingewilligd en ook daarvan ziet u 
beelden in dit boekje. 

Gekampeerd
‘Het is verschrikkelijk mooi geworden’, zegt bewoner Peter de Kleijn. Bij Jannie en Peter de Kleijn zijn onder meer 
keuken, badkamer en toilet vernieuwd. ‘We hebben drie weken in ons eigen huis gekampeerd’, blikt Peter met een 
brede lach terug.

Jannie en Peter namen de overlast voor lief. ‘Het is onvermijdelijk. De jongens moeten natuurlijk hun werk doen’, 
aldus Peter. Jannie trad vaak op als gastvrouw voor de bouwvakkers. ‘Op een dag heb ik wel veertig koppen koffie 
geschonken.’

Verrassing
Bezoekers zijn verbaasd over de resultaten van het groot onderhoud. ‘Ze denken dat het een koopwoning is. 
De entree is ook heel chic’, zegt bewoner Bas Bogers. Hij maakte regelmatig korte filmpjes van de werkzaamheden 
aan de flat waar hij op uitkijkt. Kijk hiervoor op  youtube.com/basbogers, titel: Groot onderhoud Isabellaland. 

Tevreden
Evenals Jannie en Peter de Kleijn en Bas Bogers zijn ook andere bewoners tevreden over de resultaten, bleek uit 
een enquête. Ze gaven gemiddeld een 7.4 voor het uitgevoerde groot onderhoud.

Voorwoord
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Vóór het groot onderhoud
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Vóór het groot onderhoud
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Informatiemiddag voor bewoners
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Het werk aan Isabellaland
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Het werk aan Isabellaland
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Bruidspaar op de bouwplaats
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Mevrouw Frerichs
‘Ik heb een nieuwe keuken, douche, wc, dubbele ramen en nieuwe deuren gekregen. Het is heel mooi geworden. 

Er zijn bovendien heel goede sloten geplaatst. Daardoor slaap ik nu rustiger.’

Bewoners van Isabellaland
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Echtpaar de Kleijn
‘Van een oude woning is nog heel veel te maken’, concludeert Jannie de Kleijn naar aanleiding van het groot onderhoud. 

‘Het was heel hard nodig. Maar het is verschrikkelijk mooi geworden’, voegt haar man Peter er aan toe. 



24

Gerard Rietmeijer
Gerard Rietmeijer nam de overlast op de koop toe. ‘Je moet als bewoner meewerken.

En ik hou wel van een beetje stof’, grapt hij.
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Bas Bogers
Bas Bogers was van meet af aan blij met zijn woning, met name omdat hij op de elfde verdieping woont. 

‘Het is prachtig, vooral het uitzicht. De woning is heel ruim en Mariahoeve is een fijne, rustige en groene wijk.’ 

Bewoners van Isabellaland



Echtpaar Betgen
‘We genieten van het uitzicht. We gaan hier nooit meer weg.’ De heer Betgen kwam net uit het ziekenhuis toen het groot 

onderhoud werd uitgevoerd. De bouwvakkers hielden zoveel mogelijk rekening met hem. ‘Alle waardering daarvoor!’  

Bewoners van Isabellaland
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Ná het groot onderhoud 
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Ná het groot onderhoud
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Opdrachtgever    Woningstichting Haag Wonen 
Projectleider         A. van Wees
Projectopzichter    P. van Jaarveld
 
Architect     A3 Architecten
Constructeur     Wijcon B.V.
Adviseur techn. installaties  Adviesbureau G. Wickerhoff B.V. 
Adviseur techn. bouwkundig  Alphaplan
Aannemer     Van Wijnen Stolwijk B.V.
Projectleider      E.A. van der Kroft
Uitvoerder        H. Terlouw
Werkvoorbereider   F. Rietveld
 

Onderaannemers     
Voor opnamen terrein/straat  Hanselman groep
Sonderingen    Koops & Romeijn Grondmechanica
Stalen buispalen   P. Vermeulen Heiwerk
Sloopwerk/asbestsanering  JK. van der Pouw Kraan
Vervangen deuren en glas  Verweij houttechniek
Gallerij/balkonhekken/dakrand  Versteeg Metaal Groep
Tegelzetter/stucadoor   M. van der Meer en Zoon
CV, MV, loodgieterswerk  Bouter B.V.
Ophogen gallerij en balkonvloeren Rendon
Schilderwerk    Schults schilders B.V.
Kopgevels gevelsysteem  Bijlbouw
Dakbedekking    Oranjedak B.V.
Aluminium kozijnen/schuifpuien Alhra Kozijnen
Plaatsen keuken/plafond/ms wanden Versluis Akoestiek B.V
Deurdrangers hoofdtrappenhuis Imtech
Elektra     M. Visser Elektrotechniek
Schoonmaken/sjouwhulp  Schoonmaakbedrijf De Lange
Binnenbelettering/Reklamedoek Kaowka Reklame B.V.
Wapening fundering   FCS - Vlechtwerken
Mat entree    Magna
Kitwerk     den Braven Sealants B.V.
Spouwisolatie                                Pluimers 
Tegels kopgevels   Mosa
Bouwliften    Boels B.V.
Hardglazen klepramen   Buva
Steigerwerk    Van der Panne
Keukens    Keller Keukenfabriek
Stalen kozijnen entree   MHB
Postkasten    BBK

Fotografie en teksten    Ton Groenendijk 
 
Vormgeving en drukwerk  Studio C’est Bien

Deelnemers groot onderhoud Isabellaland
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(vlnr:) Paul van Jaarsveld, projectopzichter, Teun Scherpenzeel, voorzitter bewoners-  
commissie, Eric van der Kroft, projectleider Van Wijnen, Leo Diehlman, lid bewoners-
commissie en Aad van Wees, projectleider Haag Wonen.
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Bedankjes en complimenten van allerlei bewoners




