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Rene Kuijten & Martijn van Bree 

Voor u ligt het eindverslag van ons afstudeerproject naar de veranderbaarheid van VINEX
woningbouw. De dreigende discrepantie tussen het huidige woningaanbod en de vraag in 
de toekomst is de aanleiding geweest voor dit verslag. Dit onderzoek ter afronding van 
onze studie Bouwkunde heeft plaatsgevonden aan de Technische Universiteit Eindhoven 
van maart 2004 tot en met september 2005. Het afstudeerproject is uitgevoerd aan de 
capaciteitsgroep Bouwtechnisch Ontwerpen. 

Naast het feit dat wij beide afstudeerders zijn aan de faculteit Bouwkunde, zijn wij op korte 
termijn ook starters op de woningmarkt. Het gebrek aan geschikte woonruimte voor deze 
doelgroep zorgt ervoor dat er vaak een alternatieve woonruimte gezocht wordt die nog 
aan de specifieke wensen moet warden aangepast. Ook de nieuwbouw van de zogenaamde 
VINEX-wijken leidt niet tot het wegnemen van dit probleem. In de toekomst zullen deze 
wijken niet meer voldoen aan de bewonerswensen. Met het ontwerp van deze VINEX-wijken 
had het aspect veranderbaarheid meer aandacht kunnen krijgen om aan de woonwensen 
tegemoet te kunnen komen. Hiertoe zijn er al bestaande bouwsystemen ontwikkeld, maar 
in de praktijk zijn deze nog zelden toegepast. Dit afstudeerproject behelst enerzijds een 
vooronderzoek naar de wensen van de bewoner en toekomstige ontwikkelingen. Ander
zijds behelst het een bouwtechnisch onderzoek naar de veranderbaarheid van de huidige 
VINEX-woningbouw. Deze onderzoeken hebben geresulteerd in een scenario voor 2030 dat 
als plan van eisen voor het renovatie-ontwerp van een blok VINEX-woningen in Meerhoven, 
Eindhoven fungeert. 

Ter ondersteuning van ons afstudeerproject hebben we zeer intensief contact gehad met 
Geert-Jan van den Brand. Via deze weg willen wij hem bedanken voor het bewaken van 
de constante lijn in het onderzoek. Uit ons contact is niet alleen gebleken dat hij in weten
schappelijk opzicht een bekwaam onderzoeker is, maar ook in menselijk opzicht was er 
sprake van een plezierige samenwerking. Als ondersteuning zorgde Peter Erkelens vaak 
voor een anekdote die het geheel vaak verduidelijkte. Ondanks zijn afwezigheid van enkele 
maanden heeft ook hij zijn stempel gedrukt op dit werk. Daarnaast willen wij Theo Arentze 
bedanken op een meer specifieker vlak. Zijn expertise wat betreft het analytic hierarchy 
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process en het beschikbaar stellen van het programma ExpertChoice heeft ons duidelijk
heid gegeven over deze complexe materie. De medestudenten van het Spirit-atelier willen 
we bedanken voor hun frisse kijk op ons project. Na elke sessie hebben we hierdoor een 
stap voorwaarts kunnen maken. 

Tevens willen wij familie en vrienden bedanken voor hun steun tijdens het afstuderen. In 
het bijzonder Patty, Gemma en Nicole voor hun toelichting bij het programma SPSS, het 
helpen afnemen van de interviews en het controleren van teksten. Daarnaast een dank
woord voor de collegae van architectenburo 378, Ton, en konstruktie-adviesburo KreKon, 
Roland, voor het beschikbaar stellen van apparatuur, het interesse tonen in de voortgang, 
maar vooral het bieden van een passend vervolg op de studie. 

We kunnen terugkijken op een brede en interessante afstudeerperiode, waarin alle facet
ten van het bouwtechnische onderwijs aan bod zijn gekomen. Dit heeft geleid tot een 
tevreden afsluiting van onze studie. 
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VINEX 2030; een onderzoek naar de veranderbaarheid van VINEX-woningbouw: 

In de Vierde Nota Extra, afgekort VINEX, heeft de overheid begin jaren negentig de uit
breidingslocaties van steden aangewezen. Het gaat om een totale woningbouwtaak van 
635.000 woningen op 92 locaties tot aan het jaar 2015. Uit de bouwtechnisch analyse van 
VINEX-wijken blijkt dat er in deze wijken veelal gebouwd is met traditionele bouwmetho
den. Hoewel er een eerste stap is gezet in de richting van het invoeren van individuele 
woonwensen en het toepassen van particulier opdrachtgeverschap is er amper sprake van 
experimentele en nieuwe bouwtechnieken. De gebruikte methoden maken deze woningen 
moeilijk aanpasbaar en veranderbaar. 

Ondanks dat nog niet alle woningen gebouwd zijn, is het belangrijk om ook naar de toe
komst van deze woningen en wijken te kijken. De steeds veranderende woonwensen van 
de bewoners en de (on)voorspelbare toekomstige ontwikkelingen maken het immers nood
zakelijk dat de woningbouw beter aanpasbaar en veranderbaar moet worden. Door het 
gebrek van bouwtechnische veranderbaarheid zal VINEX-woningbouw in de toekomst niet 
meer kunnen voldoen aan de wensen van haar bewoners. Om dit probleem op te lossen 
zijn twee doelstellingen geformuleerd: 

Het in beeld brengen van de discrepantie tussen het aanbod van VINEX nu en de 
vraag naar woningbouw in de toekomst. 

Het meetbaar maken en vergroten van veranderbaarheid in (VINEX) woning
bouw. 

Het vergroten van de veranderbaarheid wordt aan de hand van een case-study gedaan. In 
deze case-study is er voor een blok VINEX-woningen aan het Zandstrand in Meerhoven, 
Eindhoven een renovatie-ontwerp gemaakt. 
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Middels een enquete naar bewonerswensen in Meerhoven, Eindhoven en bestaand litera
tuuranderzoek is gebleken dat bewoners waarde hechten aan grate leefruimten, groen in 
de wijk, parkeergelegenheid, winkel- en uitgaansvoorzieningen, medezeggenschap in de 
ontwerpfase en de mogelijkheid om dingen te kunnen veranderen op/aan de woning. De 
bereikbaarheid per auto in deze wijken wordt vaak als ondermaats ervaren. En daarnaast 
valt op dat de bewonerssamenstelling in deze wijken vaak erg eenzijdig is. Het idee van 
bouwen op zeer grate locaties en het bouwen van zoveel rijwoningen op deze locaties sluit 
niet aan op de woonwensen van bewoners. Al deze woonwensen zijn nauwelijk verwerkt 
in de huidige VINEX-wijken volgens de bewoners, architecten en politici. De ontwikkelaars 
van de mega VINEX-prajecten zijn het hier echter niet mee eens. 

Uit literatuuronderzoek naar toekomstige ontwikkelingen blijkt dat voornamelijk demogra
fische, sociaaljculturele en klimatologische factoren, zoals bijvoorbeeld vergrijzing en indi
vidualisering, hun invloed zullen hebben op de woningbouw. Daarnaast zijn er nog talloze 
andere factoren, zoals economische, technologische, ecologische en politiek/juridische fac
toren die een ral spelen. 

De bewonerswensen en toekomstige ontwikkelingen zijn gebundeld in een woonscenario 
voor 2030. Dit scenario fungeert als een plan van eisen voor het renovatie-ontwerp en 
bevat een omschrijving van de woonsituatie in 2030 en concrete wensen van bewoners 
voor de gekozen VIN EX-woning in Meerhoven. De bouwtechnische uitgangspunten voor dit 
renovatie-ontwerp komen naar voren uit de veranderpotentieelmethode. 

Veranderpotentieelmethode 
In de nevenstaande grafiek wordt het prableem van gebrek aan veranderbaarheid in relatie 
gebracht met renoveren. De wensen van bewoners blijven stijgen, terwijl de kwaliteit in de 
loop van de tijd daalt tot onder het minimum. Er is een graotschalige renovatie nodig om 
de woningen weer aan de gewenste kwaliteiten te laten voldoen (afb. 5-1). 

Onze visie is dat wanneer woningen makkelijker bouwtechnisch aanpasbaar gemaakt 
kunnen warden de kwaliteit van de woning eenvoudig boven de gewenste kwaliteit gehou
den kan warden door middel van kleine veranderingen. Voor de VINEX-woningen in de case 
study betekent dit dat een laatste grate renovatie in 2030 nodig is om te zorgen dat vanaf 
dan de woning makkelijk aanpasbaar is (afb. 5-2). 

Het objectief meetbaar maken van de bouwtechnische veranderbaarheid gebeurt aan de 
hand van de veranderpotentieelmethode. Deze methode maakt het mogelijk voor de ont
werper om in de ontwerpfase inzicht te krijgen in de veranderbaarheid van een woning. Het 
is ook mogelijk met de methode inzicht te krijgen in de veranderbaarheid van bestaande 
gebouwen en zodoende daar . in een renovatie rekening mee te houden. Deze methode 
is gebaseerd op het beoordelen van veranderbaarheid van tien indicatoren op acht bouw
technische details. Het begrip veranderbaarheid is uitgesplitst in criteria, subcriteria, indi
catoren en alternatieven (afb. 5-3, zie volgende bladzijde). 
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Afb. 5-4 Doorsnede met de details ter beoordeling sche
matisch weergegeven. 
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Per indicator moet een keuze gemaakt worden uit een aantal alternatieven die van toepas
sing zijn op het betreffende detail. Omdat niet alle indicatoren even belangrijk zijn, hebben 
we gekozen om via een multicriteria-evaluatie scores toe te kennen. Door de verschil
lende criteria, subcriteria en indicatoren ten opzichte van elkaar paarsgewijs te vergelijken 
en alternatieven onderling te vergelijken via het analytic hierarchy process ontstaan er 
verschillende waarden/scores. De eindscores per detail ligt tussen de O en de 1. 

Tabel 51 5core-indeling naar categorieen 
Categorie Score Omschrijving 

geed veranderbaar 
B 0,6 - 0,8 veranderbaar 
c 0,4 - 0,6 neutraal 
D 0,2 - 0,4 matig veranderbaar 
E 0-02 

' 
slecht veranderbaar 
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Naast de VINEX-woning zijn ook een aantal referentiewoningen door de veranderpoten
tieelmethode gehaald om in te kunnen schatten hoe het met de veranderbaarheid van 
de VINEX-woning gesteld was. De VINEX-woning zit in categorie D. De meeste referentie
woningen zitten in categorie B met enkele uitschieters naar categorie A. Dit blijkt voor
namelijk te komen door de toegepaste verbindingsmethoden in de VINEX-bouw en de 
systematisatie van m 2-pakketten. 

De case-study van het renovatie-ontwerp voor de VINEX-woningen aan het Zandstrand 
in Meerhoven is gemaakt vanuit het scenario en de veranderpotentieelmethode. De func
tionele indeling van de woningen vloeit voort uit de woonwensen en vanuit de details 
die in de veranderpotentieelmethode worden gebruikt. De terugkoppeling van de details 
naar de veranderpotentieelmethode doet ons concluderen dat de veranderbaarheid van het 
renovatie-ontwerp (categorie B) hoger is dan dan het originele plan (categorie D). 

De discrepantie tussen het aanbod van de VINEX-wijken nu en de vraag van de bewoners 
in de toekomst is in beeld gebracht. Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat 
de veranderpotentieelmethode een objectieve methode is om de veranderbaarheid van 
woningen te bepalen. Een kritische blik naar de methode en de manier waarop scores toe
bedeeld worden, blijft niettemin noodzakelijk. Vervolgonderzoek is nodig om de methode 
verder te ontwikkelen tot een bruikbare en handzame tool. 

VI 

Afb. S-5 Zandstrand woningen voor renovatie 

Afb. 5-6 Impressie renovatie-ontwerp 2030. 
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In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet van dit afstudeer
project uiteengezet. Aan de hand van de inleiding en probleem
stelling wordt een inkijk gegeven in de problematiek van de 
veranderbaarheid van VINEX-woningbouw. Vervolgens staan de 
doelstellingen gedefinieerd. Met behulp van onderzoeksvragen 
en de structuurbeschrijving wordt het onderzoek gestructureerd. 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met het typeren en het verklaren 
van de relevantie van het onderzoek. 
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1.1 Inleiding en probleemstelling 

Terwijl aan de ene kant nog hard gebouwd wordt om de totale VINEX-woningbouwtaak van 
ongeveer 635.000 woningen op 92 locaties af te krijgen voor het jaar 2015, zou er aan de 
andere kant al nagedacht kunnen worden of er wel toekomst voor VIN EX is. Door de steeds 
veranderende woonwensen en (on)voorspelbare toekomstige ontwikkelingen op demogra
fisch, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en politiek gebied is het noodzake
lijk dat de woningbouw beter aanpasbaar en makkelijker veranderbaar wordt. De huidige 
VINEX-woningen missen deze veranderbaarheid doordat er veel gebruik is gemaakt van 
traditionele starre bouwmethodes die weinig en moeilijk aanpasbaar zijn. De probleemstel
ling luidt dan ook: 

Door het gebrek aan bouwtechnische veranderbaarheid zal VINEX-woningbouw in de toe
komst niet meer kunnen voldoen aan de wensen van haar bewoners. 

In dit onderzoek proberen we de veranderbaarheid van woningen in kaart te brengen en 
te verhogen aan de hand van de veranderpotentieelmethode. Naast dit bouwtechnische 
onderzoek zal ook vooronderzoek worden gedaan naar toekomstige ontwikkelingen en 
bewonerswensen. Deze twee deelonderzoeken worden als input gebruikt voor een heront
werp van een bestaande VINEX-woning. De visie die hieraan ten grondslag ligt wordt dui
delijk gemaakt op de afbeeldingen 1.1-1 en 1.1-2. 

Afb. 1.1-1 laat zien dat de kwaliteit van woningen in de loop van de tijd daalt totdat 
deze onder de minimale gewenste kwaliteit zit. Er moet een grootschalige renovatie plaats
vinden om de kwaliteit weer op te waarderen. Om ervoor te zorgen dat er niet steeds 
grootschalige renovaties hoeven plaats te vinden, kunnen veranderbare bouwconcepten 
ingebouwd worden in een VINEX-woning. Hiermee is het mogelijk om kleine aanpassingen 
te doen in plaats van steeds weer grootschalige renovaties. Afb. 1.1-2 laat zien wat dit 
voor invloed heeft op de traditionele renovatiegrafiek. Deze nieuwe grafiek staat symbool 
voor onze visie. Er is gekozen om de grote renovatie in het jaar 2030 te laten plaatsvinden, 
omdat er op dit tijdstip de eerste grote technische gebreken komen en de eerste grote 
vervangingen nodig zijn. 

De relatie tussen de grafieken en het vervolg van dit onderzoek dient gezocht te worden 
op een tweetal gebieden. Enerzijds dient onderzocht te worden wat de wensen van de 
bewoners van VINEX-wijken zijn en welke toekomstige ontwikkelingen invloed kunnen 
uitoefenen op woningbouw. Dit houdt verband met de groene stippellijn in de grafiek. 
Anderzijds dient onderzocht te worden op welke wijze de bouwtechnische kwaliteit van 
VINEX-woningbouw voortdurend boven de bewonerswensen kan blijven. Er dient onder
zocht te worden hoe de veranderbaarheid bepaald kan worden en welke bouwtechnische 
ingrepen hierbij noodzakelijk zijn. 
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1.2 Doelstellingen 

Het afstudeeronderzoek bestaat uit een vooronderzoek, een bouwtechnisch onderzoeks
gedeelte en een renovatie-ontwerp. De eerste twee delen vormen de input voor het reno
vatie-ontwerp waarin de veranderbaarheid van een blok VINEX-woningen in Meerhoven, 
Eindhoven zal worden verhoogd. Voor deze delen zijn aparte doelstellingen geformuleerd 
om de opbouw helder te houden. De doelstelling van het vooronderzoek luidt als volgt: 

Het in beeld brengen van de discrepantie tussen het aanbod van VINEX nu en de vraag 
naar woningbouw in de toekomst. 

Het bouwtechnische onderzoek richt zich op de veranderbaarheid van VINEX-woningbouw. 
De bouwtechnische doelstelling van dit afstudeeronderzoek is hierdoor: 

Het meetbaar maken en vergroten van veranderbaarheid in (VINEX) woningbouw. 

1.3 Onderzoeksvragen en structuurbeschrijving 

Naar aanleiding van de doelstellingen is het mogelijk om onderzoeksvragen te formuleren. 
Deze onderzoeksvragen zullen enerzijds aan de hand van vooronderzoek geformuleerd 
worden en anderzijds aan de hand van het bouwtechnische onderzoeksgedeelte. Door het 
beantwoorden van deze vragen wordt het mogelijk om aan de gestelde doelen te voldoen. 

Hoofdonderzoeksvragen: 

a) Hoe kan de discrepantie tussen aanbod van VINEX nu en vraag naar woningbouw 
in de toekomst in beeld worden gebracht? 

b) Hoe kan op een objectieve manier de veranderbaarheid van een woning bepaald 
worden? 

c) Kan de veranderbaarheid van een woning vergroot worden? 

Om deze hoofdvragen te kunnen beantwoorden zijn er subonderzoeksvragen geformu
leerd. Deze subvragen beantwoorden een kleiner specifiek deel van het onderzoek, maar 
beantwoorden allen tezamen de hoofdvragen. De subvragen worden samen met de struc
tuurbeschrijving van de hoofdstukken beschreven. Deze structuurbeschrijving geeft de 
opbouw van de hoofdstukken van het verslag weer. Op afb. 1.3-1 op de volgende bladzijde 
wordt de onderzoeksopzet met hoofdstukindeling beschreven. 
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Hoofdstuk 2: VINEX nu 
De situatie van VINEX nu wordt beschreven aan de hand van meningen over en gedach
tes achter de VINEX-operatie. Specifiek warden de woningen in Meerhoven, Eindhoven 
beschreven waar het renovatieplan op toegepast wordt. 

1) Wat was de gedachte van de overheid achter VINEX? 
2) Wat zijn de meningen van de diverse bouwparticipanten over VINEX? 
3) Wat zijn de problemen op de huidige VINEX-locaties? 
4) Wat zijn de relevante kenmerken van een bepaalde VIN EX-woning voor dit onder

zoek? 

Hoofdstuk 3: Bewoners en toekomst: scenario 
De bewonerswensen warden in kaart gebracht aan de hand van een enquete en de toe
komstige ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op de VINEX-woningbouw aan de 
hand van de DESTEP-methode (Demografisch, Economisch, Sociaaljcultureel, Technolo
gisch, Ecologisch en Politiek/juridisch). Aan de hand van deze resultaten wordt een toe
komstscenario beschreven dat als input dient voor het renovatieplan van de Zandstrand 
woningen. 

5) Wat zijn de huidige wensen van de bewoners met betrekking tot VINEX-woningbouw 
en hun woonomgeving? 

6) Welke toekomstige ontwikkelingen zijn van invloed op de VINEX-woningbouw? 
7) Hoe warden de huidige wensen van bewoners en toekomstige ontwikkelingen ver

werkt in een scenario voor de VINEX-woning? 

Hoofdstuk 4: Veranderpotentieel 
Het bouwtechnische onderzoek wordt in dit hoofdstuk toegelicht en de resultaten gepre
senteerd. Eerst wordt besproken wat veranderbaarheid is en daarna volgt een uitleg over 
hoe tot de veranderpotentieelmethode is gekomen. Het veranderpotentieel van de Zand
strand woningen wordt gemeten en vergeleken met het veranderpotentieel van een aantal 
referentiewoningen met een IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel) en CGB (Consument 
Gericht Bouwen) keurmerk. De deelconclusies vormen mede de input voor het renovatie
ontwerp. 

8) Wat is veranderbaarheid? 
9) Welke eisen warden gesteld aan de methode om veranderbaarheid te meten? 
10) Wat houdt de veranderpotentieelmethode in? 
11) Hoe kan de veranderpotentieelmethode meetbaar warden gemaakt? 
12) Hoe veranderbaar is de Zandstrand VINEX-woning ten opzichte van andere wonin

gen? 
13) Waar zitten de verbeterpunten in de Zandstrand VINEX-woning? 
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Hoofdstuk 5: Renovatie-ontwerp VINEX 2030 
Het renovatieontwerp, dat gebaseerd is op het toekomstscenario en op de randvoorwaar
den die middels de veranderpotentieelmethode naar voren zijn gekomen, wordt in woord 
en beeld beschreven. Hier staat uitgelegd hoe de detaillering de basis vormt voor het 
ontwerp op architectonisch en stedenbouwkundig niveau. Er wordt een terugkoppeling 
naar de veranderpotentieelmethode gemaakt om te kijken of het veranderpotentieel na de 
renovatie groter is geworden. 

14) Hoe vertaal je de randvoorwaarden uit het scenario en uit het veranderpotentieel 
naar een ontwerp? 

15) Wat is de deelconclusie met betrekking tot de terugkoppeling van het renovatie
ontwerp naar de veranderpotentieelmethode? 

Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen 
De eindconclusies van het onderzoek en de aanbevelingen voor eventueel vervolgonder
zoek worden in dit hoofdstuk beschreven. 

16) Wat zijn de eindconclusies? 
17) Wat zijn de aanbevelingen voor vervolgonderzoek? 

1.4 Randvoorwaarden en afbakening 

Dit afstudeeronderzoek vindt plaats aan de capaciteitsgroep Bouwtechnisch Ontwerpen 
van de Technische Universiteit Eindhoven. Dit houdt in dat bouwtechnisch onderzoek het 
uitgangspunt dient te zijn van het ontwerp. Dit krijgt gestalte door het ontwikkelen van een 
methode voor het vaststellen van de veranderbaarheid van VINEX-woningbouw. Tevens 
wordt een bouwtechnisch voorstel gedaan om deze veranderbaarheid te vergroten in de 
vorm van een renovatie-ontwerp voor een blok VINEX-woningen in Meerhoven, Eindho
ven. 

Naast het bouwtechnische onderzoeksgedeelte bevat dit onderzoek een vooronderzoek. 
De informatie die uit dit vooronderzoek afkomstig is, vormt onmisbare randvoorwaarden 
voor het bouwtechnische gedeelte. Door de omvang die het vooronderzoek aan kan nemen 
is het noodzakelijk om af te bakenen. Deels wordt deze afbakening ondervangen door 
onderzoeksvragen vijf en zes. Bij de beantwoording van de wensen van de bewoners zal 
slechts op een tweetal gebieden worden ingegaan, namelijk de woning zelf en de directe 
woonomgeving. In het onderzoek naar woonwensen zal een kleine, maar representatieve 
groep worden benaderd. Dit aantal zal wel voldoende moeten zijn om een indicatie te 
geven over de wensen. De afbakening van de toekomstige ontwikkelingen vindt plaats 
door het toepassen van het economische begrip DESTEP. Hierbij zullen de toekomstige ont
wikkelingen beschouwd worden aan de hand van een zestal factoren, namelijk demogra
fische, economische, sociaal/culturele, technologische, ecologische en politiek/juridische 
factoren. 
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1.5 Operationalisering en onderzoeksmethodologie 

Ter beantwoording van de hoofd- en subonderzoeksvragen is het noodzakelijk dat deze 
concreet worden vertaald in meetbare begrippen. Zodoende wordt duidelijk welke methode 
gevolgd is bij het beantwoorden van deze vragen. De vertaling en de toegepaste methoden 
die gebruikt zijn, staan nader toegelicht per hoofdonderzoeksvraag. 

a) Hoe kan de discrepantie tussen aanbod van VINEX nu en vraag naar woningbouw 
in de toekomst in beeld worden gebracht? 

VINEX nu (hoofdstuk 2) 
De situatie van VINEX nu staat aan de hand van literatuuronderzoek naar meningen en 
opinies van 'deskundigen' op het gebied van VINEX beschreven. Om een eenzijdige beeld
vorming te voorkomen zijn meerdere bronnen gezocht en is er gezocht naar een verschei
denheid van personen die een relatie met VINEX hebben. Tevens is er een analyse van een 
aantal VINEX-wijken gemaakt om ook zelf een beeld te vormen over de huidige situatie 
van VINEX. 

Het bewonersonderzoek (hoofdstuk 3) 
Bij de beantwoording van subonderzoeksvraag vijf is er sprake van kwantitatief onderzoek. 
Het onderzoek 'VINEX-kwaliteit door de ogen van de bewoners' is een bestaand onderzoek 
naar de mening van VINEX-bewoners over hun wijk. Dit onderzoek dekt echter niet in 
zijn geheel de lading van dit afstudeeronderzoek. Voor meer concrete informatie over de 
woning en de woonomgeving is er aanvullend onderzoek gedaan. Dit onderzoek diende 
ervoor om een indicatie te vormen over de wensen van de bewoners. Omdat er hierover 
geen enkele verwachting bestaat, is het onderzoeksveld verkend. Het onderzoekstype 
van het bewonersonderzoek is een exploratief onderzoek. Via systematische ondervra
ging bij een groot aantal onderzoekseenheden zijn gegevens verzameld. De dataverzame
lingsmethode is het interview (enquete). We spreken hierbij van het onderzoeksontwerp 
survey. Doordat in het onderzoek op meerdere tijdstippen interviews hebben plaatsge
vonden binnen dezelfde onderzoekseenheden is het een zogenaamd panelonderzoek. Het 
bestaande onderzoek heeft dienst gedaan als een controle op dit onderzoek. 

Toekomstige ontwikkelingen (hoofdstuk 3) 
Voor een plausibel onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen is er gebruik gemaakt 
van bestaand onderzoek. De bestaande gegevens zijn afkomstig van onderzoeksbureaus 
met veel specifieke kennis en kunde in huis omtrent een van de zes onderzoeksgebieden 
(demografie, economie, sociaal/cultureel, technologie, ecologie en politiek/juridisch). We 
spreken bij een dergelijk onderzoek van een beschrijvend onderzoek. De dataverzamel
ingsmethode toegepast bij dit onderzoek is het literatuuronderzoek. Het is van belang dat 
diverse bronnen geraadpleegd worden om een zuivere theorie te krijgen. 
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Voorgaande onderzoeken hebben ervoor gediend om het probleem te verduidelijken. Hier
door werd het mogelijk een meer wenselijke situatie te schetsen, een zogenaamd scenario. 
Dit zijn echter normatieve uitspraken. Door middel van het toetsen van de veranderbaar
heid op een praktijksituatie wordt het mogelijk op een objectieve manier VINEX te beoor
delen. 

b) Hoe kan op een objectieve manier de veranderbaarheid van een woning bepaald 
warden? 

Veranderbaarheid (hoofdstuk 4) 
Samen met het formuleren van de visie is het vermoeden ontstaan dat de veranderbaar
heid van VINEX-woningbouw achterblijft bij de mogelijkheden. Om dit vermoeden te toet
sen bleek het noodzakelijk om een theorie te creeren waarin een adequate vergelijking 
mogelijk was tussen de veranderbaarheid van VINEX-woningbouw en woningbouw waarbij 
de mogelijkheden van veranderbaarheid zijn toegepast. We spreken hierbij van een ver
klarend onderzoek. 

Doordat er in het onderzoek variatie aangebracht is in de onafhankelijke variabelen 
spreekt men van een experimenteel onderzoek. Bij een zuiver experimenteel ontwerp 
is het noodzakelijk te randomiseren. Dit betekent dat er op toevalsbasis eenheden zijn 
aangewezen aan een groep. Tevens voegt men storende factoren aan een controlegroep 
toe. Vaak vraagt dit soort onderzoek om een experimenteel ontwerp. 

Door het definieren van begrippen, het zoeken naar indicatoren en het onderscheiden in 
dimensies bestaat er nu de mogelijkheid om de theorie te operationaliseren. Een theorie is 
echter altijd een afspiegeling van de werkelijkheid. Hierdoor dient er een keuze gemaakt te 
warden in de op te nemen indicatoren. Voor de uitkomsten van het onderzoek zijn statis
tische technieken vereist. Zodoende vindt er een betrouwbare vergelijking plaats en is er 
sprake van een valide onderzoek. 

c) Kan de veranderbaarheid van een woning vergroot warden? 

Renovatieontwerp (hoofdstuk 5) 
Door middel van een case-study is het mogelijk om te kijken of de veranderbaarheid van 
een woning vergroot kan warden. De case-study bestaat uit een renovatie-ontwerp van 
een blok VINEX-woningen. De randvoorwaarden die uit de eerdere hoofdstukken zijn ont
staan warden in het renovatie-ontwerp verwerkt. De terugkoppeling naar de veranderpo
tentieelmethode, om te kijken of de veranderbaarheid daadwerkelijk verhoogd is, gebeurt 
middels de veranderpotentieelmethode, dat een experimenteel onderzoek is, zoals hier
voor beschreven. 
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1.6 Relevantie 

Door het onderzoek ethisch te verantwoorden wordt duidelijk gemaakt waarom het van 
belang is dat het onderzoek uitgevoerd wordt en voor wie dit onderzoek van belang is. Uit 
de doelstellingen blijkt dat dit onderzoek zowel van maatschappelijk als wetenschappelijk 
belang zal zijn. 

Praktische relevantje 
In maatschappelijk opzicht is dit onderzoek van belang voor de bewoners van VINEX. 
Er wordt immers een oplossing gezocht voor de herstructurering van hun VINEX-wonin
gen in 2030. Door daar nu rekening mee te houden zullen de bewoners in de toekomst 
niet voor onvoorziene problemen komen te staan. Enkele problemen die door de deskun
digen werden aangekaart zijn, naast het gebrek aan veranderbaarheid, het kampen met 
leegstand door de concurrentie van herstructureringsbouw en nieuwbouw en het imago
probleem van VINEX. Door het vermogen om te veranderen te verhogen kan VINEX
woningbouw deze concurrentie aangaan en zal de kans op problemen met woningleegstand 
en sloop verkleind worden. 

Theoretische relevantie 
Het wetenschappelijke belang van het onderzoek ligt op het gebied van de bouwtechniek. 
Het onderzoek levert een bijdrage aan het ontwerpen op veranderbaarheid. Door het ont
wikkelen van een methode is het mogelijk om de veranderbaarheid van een woning op een 
objectieve manier te bepalen. Dit geldt voor zowel een nog te realiseren ontwerp als een 
reeds bestaand ontwerp. Op deze manier wordt meer inzicht verkregen in de probleemge
bieden met betrekking tot de veranderbaarheid. In dit kader is het van wetenschappelijk 
belang dat juist de veranderbaarheid van VIN EX is achterhaald. Dit onderzoek geeft inzicht 
in de achterblijvende bouwtechnische mogelijkheden op nieuwbouwlocaties. 
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In dit hoofdstuk staat uitgelegd hoe VINEX is ontstaan en komen 
de meningen van diverse bouwparticipanten (overheid, ontwik
kelaars, ontwerpers en onderzoekers) van de VINEX-operatie aan 
bod. Zodoende wordt een indruk gekregen over hoe VINEX nu 
functioneert. Voor de verdere verdieping van het probleemve/d 
zijn een aantal VINEX-wijken (Leidsche Rijn, Empel, Reeshof, 
Brandevoort en Meerhoven) bezocht en geana/yseerd. De VINEX
locatie waar het renovatie-ontwerp op toegepast is staat a/s 
afsluiting kort beschreven. 
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2.1 Wat is VINEX? 

In de bijlage van het Eindhovens Dagblad met als titel 'Blik in de toekomst' staat vermeld 
dat de toekomstige wereld al deels is bedacht. 1> Achter de schermen zijn de afgelopen tijd 
ingrijpende visies ontwikkeld voor ender andere Zuidoost-Brabant. Waar de mens komt 
te wonen en werken, de natuur mag groeien en de auto moet rijden. De visie voor het 
ontwikkelen van woningbouw is door de overheid vertaald in de nota's van de ruimtelijke 
ordening. 

Het woord VINEX is een afkorting voor Vierde Nota Extra en is vooral bekend vanwege de 
nieuwbouwwijken . De overheid maakt nota's waarin de ruimtelijke ontwikkelingsplannen 
voor Nederland in grote lijnen geschetst worden. De Nota inzake de Ruimtelijke Ordening 
van 1960 (die uiteraard niet de 'Eerste Nota' werd genoemd) werd vooraf gegaan door 
de Nota Westen des Lands (1958). Aanleiding vormde de congestie in het westen door 
de toestroom van vele duizenden mensen. Een spreidingsbeleid moest dat voorkomen. 
Door de economie in het noorden en het oosten te stimuleren zou de verhuisstroom naar 
het 'Westen des Lands' worden afgeremd. Niettemin, zo werd geschat, zouden er voor 
1980 circa een miljoen nieuwe randstedelingen zijn. 2> De Tweede Nota voor de Ruimtelijke 
Ordening situeerde in 1966 de ontwikkelingsopgave nog primair op de schaal van het land 
als geheel. Daarbij waren kaarten over de spreiding van de bevolkingsdichtheid en de 
diagrammen over hun verwachte toenames de grootste inspiratiebron. Overhevelen van 
economische- en bevolkingsgroei uit de Randstad naar de buitengewesten zeals Veenkolo
nien, Twente, Kempen en Mergelland was het credo. De derde nota, 'De Verstedelijkings
nota' stond meer in het teken van het zoeken naar condities voor evenwichtige stedelijke 
systemen. De oplossing van de problemen in de ene stedelijke regio, zeals de Randstad, 
werd a priori gezocht in een claim op andere regio's. De schaal van het Stadsgewest werd 
meer de maat voor de ruimtelijke ordening. 

De Vierde Nota Extra, de VINEX nota, lijkt een nog kleinere schaal te zoeken voor de ruim
telijke ordeningsopgave. 3> In het kader van deze nota zijn door het ministerie van VROM in 
1993 de gewenste uitbreidingslocaties van steden aangewezen. Naast deze regionalisering 
zijn er door het project KOL 61 (Kwaliteit Op Locatie) in 1994 een viertal doelstellingen voor 
VIN EX ge·introduceerd: 

l) Kleis, R., 'Blik in de toekomst'. Eindhovens Dagblad Weekuit de kaart van 2020, 6 maart 2004, p.wl. 
2> Minsterie van VROM, Dossier Nata Ruimte, 50 jaar ruimtelijk beleid. 12 juni 2004. http://www.vrom.ni/ 
pagina.html?id=9434 . 
3l Poll, W. van de, VINEX structuurvisies; stemmingen en koersen . Den Haag : NIROV i.o.v Ministerie van 
VROM, 1997. 
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• Nieuwe stedelijkheid. 
Door het bouwen in hoge dichtheden, marktconform en gericht op doorstro
ming, en functiemenging van woon- en werkgelegenheden ontstaan er nieuwe 
woningtypes als alternatieven voor de eengezinsrijwoningen. 

• De relatie tussen het bestaand en nieuw stedelijk gebied. 
Naast dat er rekening gehouden dient te warden bij de ontsluiting van VINEX 
met fysieke barrieres zoals rivieren en snelwegen zal VINEX invloed hebben op 
de identiteit van de bestaande stad. 

• Duurzaam bouwen. wonen en stedenbouw. 
In VINEX zal er zowel milieuvriendelijk gebouwd moeten warden als dat er ste
denbouw met toekomstwaarde geleverd moet warden door middel van een eco
logische infrastructuur en een reductie van verkeersbewegingen. 

• Proceskwaliteit. 
De traditionele relatie tussen de overheid en de marktpartijen zal tijdens de 
planontwikkeling en uitvoering dusdanig veranderen dat er een grate mate van 
samenwerking tussen deze partijen zal ontstaan. 

Aan de hand van deze doelstellingen is er eind jaren negentig met de bouw van VINEX 
begonnen en op dit moment wordt er nog steeds gebouwd. Het gaat om een totale woning
bouwtaak van ongeveer 635.000 woningen op 92 locaties tot aan het jaar 2015. 

Het motto van de Vijfde Nata 'Ruimte maken, ruimte delen' uit 2001 is: centraal wat moet, 
decentraal wat kan. 4> In deze vijfde nota staan geen besluiten meer over concrete locaties. 
Wei warden beleidskaders omschreven waarbinnen de besluiten genomen kunnen warden. 
Over de zwakte van VINEX wordt in deze nota gezegd dat er niet aangesloten is op de 
groeiende vraag naar kwaliteit. Minister Dekker heeft ook wel gekscherend gezegd 'nooit 
meer VINEX'. 

2.2 Meningen en kritieken VINEX-participanten 

2.2.1 Inleiding 

Door de grate omvang van VINEX heeft de gehele Nederlandse bouwsector met VINEX te 
maken. Binnen deze sector lopen de meningen nogal uiteen over de verwezenlijking van de 
doelstellingen van VINEX in de praktijk. Deze meningen van de bouwparticipanten geven 
een indicatie over hoe er nu over VINEX gedacht wordt en vormen de aanleiding van het 
onderzoek. 82 

4> Ministerie van VROM, Samenvatting Ruimte maken, ruimte de/en, Vijfde nota over de Ruimtelijke Ordening 
2000/2020. Den Haag: Ministerie van VROM, 2001. 
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2.2.2 Overheid 

Binnen VINEX wordt de overheid beschouwd als beleidsvoerder van de plannen. Tevens 
geldt de overheid als opdrachtgever. Door belangen op zowel publiek als privaat vlak 
bekijkt de overheid VINEX vanuit twee verschillende invalshoeken. 

Met betrekking tot de beleidsvoering wordt gesteld dat de vierde nota een duidelijke nota 
was. De gemeenten, provincies en marktpartijen wisten wat hen te doen stond met VINEX 
als resultaat. De groeiverwachtingen uit de nota bleken goed te zijn geraamd. De aanslui
ting van het beleid met betrekking tot de ontwikkelende vraag naar kwaliteit van woon
mogelijkheden bleef echter achter. Hiermee wordt aangegeven dat voor een succesvolle 
beleidsvoering duidelijke ambities gedefinieerd dienen te worden en dat het beleid tijdig 
aangepast moet kunnen worden op veranderende situaties. 5> 

Uit het oogpunt van de opdrachtgever wordt door de overheid aangegeven dat VINEX is 
ontworpen om een toenemend aantal burgers van een woning met een duurzame kwaliteit 
te voorzien binnen de financiele mogelijkheden. 6> Middels de uitgifte van een handvest 63 

mogen we concluderen dat de overheid heeft toegegeven dat de gestelde doelstellingen 
niet behaald zijn. In het handvest uit 2000 staat een twaalfpuntenplan voor de (toen) 
nog te bouwen VINEX-woningen en locaties. De huidige bouwtechnische kwaliteit is niet 
slecht te noemen, maar er moeten maatregelen genomen worden om te komen tot een 
hogere toekomstwaarde. Deze maatregelen dienen gestalte te krijgen door de burger 
meer zeggenschap te geven en door het inpassen van aanpassingsmogelijkheden op alle 
niveaus. Hierdoor zal er een meer gevarieerd woningprogramma ontstaan met een gunsti
gere prijs-kwaliteitverhouding. 

2.2.3 Ontwerpers 

Voor de ontwerpers vormen de stedenbouwkundige karakteristiek en de voorwaarden voor 
de architectuur juist de reden om te reageren op VINEX. Immers VINEX was een uitgele
zen mogelijkheid om in kwalitatieve zin echt vernieuwende stadsdelen te ontwerpen en 
nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen toe te passen in een dergelijke 
architectonische cultuur. De algemene kritiek van deze groep luidt echter dat deze kans is 
gemist. 7> 

5> Ministerie van VROM, Samenvatting Ruimte maken, ruimte de/en, Vijfde nota over de Ruimtelijke Ordening 
2000/2020. Den Haag : Ministerie van VROM, 2001. 
6 l Haan, B. de, 'Veni vidi VINEX'. Tel/us, Magazine voor VROM-medewerkers, maart 2004. 
7> Visser, M., en L. Baljon, BUITEN-gewone steden: parade van 20 VINEX-/ocaties. Rotterdam: Stimuleringsfonds 
voor Arch itectuur, 1998. 
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De regering stelde geconcentreerde verstedelijking als doel met de specifieke inzet van 
nieuwbouw als middel. 8> Deze nieuwbouw diende een eigen identiteit te hebben in relatie 
met de stad waar deze nieuwbouw toe behoorde. Vanuit het oogpunt van de ontwerpers 
wordt er echter gesteld dat VINEX juist op elkaar lijkt doordat er afwijkende woningtypen 
ontbreken en de keuzemogelijkheden voor de bewoner beperkt blijven . Er is sprake van 
een collectief onvermogen om contrast te maken waarbij alle ontwerpen vervlakken naar 
een soort gemiddelde. Hierdoor bleek er geen plaats te zijn voor een combinatie van open
baar vervoer, bijzondere gebouwen, bedrijven en sociaal-culturele voorzieningen. Dit heeft 
geleid tot massificatie en verschraling van het woningaanbod zonder enige maatschappe
lijke of technologische trends waarbij het niet mogelijk is om in te spelen op veranderende 
omstandigheden. VINEX is zodoende verworden tot een monofunctioneel woongebied met 
een eenzijdige bevolkingssamenstelling waarbij er geen sprake is van een verstedelijkings
opgave. 

De algemene kritiek is dat de kansrijke opties op een eigentijdse stedelijkheid zijn gemist 
en de oorspronkelijke kwaliteit van de plannen zijn verdwenen. Men concludeert dat VIN EX 
alleen draaglijk is indien de oorspronkelijke ambities vergeten worden en er aanvaard 
wordt dat het gewone pretentieloze woonwijken zijn, die weinig tot niets toevoegen op 
stedenbouwkundig of architectonisch vlak. 

2.2.4 Ontwikkelaars 

Door de veranderende verhouding tussen overheid en marktpartijen is er een grotere 
verantwoordelijkheid van de marktpartijen gevraagd. Dit betekent dat de ontwikkelaars 
binnen de gestelde doelstellingen en de bestaande regelgeving een grote mate van vrijheid 
gekregen hebben om aan VINEX een invulling te geven. 

Er wordt door de ontwikkelaars gepropageerd dater niets mis is met VINEX. 9> Er is invul
ling gegeven aan VIN EX door woningen te ontwikkelen waar de markt om vraagt. Hiermee 
is er voldaan aan de gestelde voorwaarden, zowel op technisch als op architectonisch 
gebied. Echter juist door deze voorwaarden is er eenvormigheid ontstaan en zijn de kwa
litatieve verbeteringen achterwege gebleven, hoewel deze juist bevorderd hadden moeten 
worden. 10> 

B) Duivesteijn, A., 'VIN EX, architectuur van het aanbod'. In : Ibelings, H., e.a ., Jaarboek Architectuur in 
Nederland 1998-1999. Rotterdam: NAi Uitgevers, 1999, p.24. 
9> Zeeuw, F. de, '10 jaar VINEX, te veel kritiek te weinig bijval'. Vo/kskrant, 7 januari 2004. 
10> Academie van Bouwkunst Rotterdam, VINEX on site. 7 juni 2004. http://www.avbr.ni/99_00/vinex/ 
index.html 
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2.2.5 Onderzoekers 

Binnen de vernoemde doelstellingen is er volgens de onderzoekers te veel ruimte om 
hierop een eigen interpretatie te geven. De graadmeters van de doelstelling nieuwe ste
delijkheid zouden de mengvormen van functies moeten zijn. Maar in VINEX blijken er in 
werkelijkheid slechts varianten op de eengezinswoningen te staan.11l Zodoende ontstaan 
er gewone woonwijken. 12i 

De grootste veranderingen binnen VINEX zijn de continu"iteit van het bouwen en de begin
nende stap richting de woonconsument. Verdere technologieontwikkeling is gewenst. 13> 

Naast deze taak voor de marktpartijen zal ook de overheid op een andere manier moeten 
omgaan met de onzekere toekomst. 14l Het gebrek aan vernieuwing in het ruimtelijk orde
ningsbeleid vormt immers een rem op de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe woning
types. De toepassing hiervan blijft immers ver achter bij de prijsstijging van woningen, 
waardoor de prijs-kwaliteitverhouding buiten proporties is geraakt. 

2.2.6 De tegenstellingen verklaard 

Zoals te lezen valt, verschillen de meningen van de diverse betrokkenen bij de VINEX
operatie. De tegenstellingen kunnen verklaard worden uit het feit dat de VINEX-projecten 
grootschalig aangepakt zijn. De ontwikkelaar is de bouwer en heeft voor het gehele pro
ject vaak maar een of een paar architecten in dienst gehad waardoor dit gevolgen heeft 
gehad voor de creatieve input. Verder hebben de ontwikkelaars te maken met een winst
belang waardoor uiteindelijk duurzame mogelijkheden en vernieuwende technieken onder
geschikt gemaakt zijn aan het financiele plaatje. Doordat de overheid met twee petten in 
het VINEX-project participeert, namelijk als de beleidsmaker en de opdrachtgever, spelen 
er diverse belangen. Hierbij zal het uiteindelijk belang van de huidige huisvesting binnen 
de financiele mogelijkheden prevaleren boven het belang van vernieuwende technieken en 
een toekomstvisie. De communicatieproblemen tussen het Rijk en lagere overheden leiden 
ook op bestuurlijk niveau tot tegenstellingen. Ontwerpers verwijten de ontwikkelaars dat 
deze geen ruimte voor creativiteit en vernieuwingen hebben gelaten. 

11l Poll, w. van de, VINEX structuurvisies; stemmingen en koersen. Den Haag: NIROV i.o.v Ministerie van 
VROM, 1997. 
12l Wildt, R. de, e.a., De kwaliteit van Vinex-uitleglocaties. Kikkers op het Berlagehof. Amsterdam: RIGO 
Research en Advies BV, 1999. 
13l Shelter Consult, e.a., VINEX in hoofdlijnen. de vierde nota ruimtelijke ordening extra in hoofdlijnen, een 
verkenning van de beleidsaspecten voor de bouw, commentaren uit het veld. Rotterdam: SBR, 1992. 
14l Gordijn, H., e.a., De ongekende ruimte verkend. Rotterdam : NAi Uitgevers, 2003. 
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2.3 Verdieping van het probleemveld 

2.3.1 Inleiding 

Inmiddels zijn de doelstellingen van VINEX aangepast onder invloed van de kritieken, om 
zodoende in te kunnen spelen op wensen van bewoners. Deze aanpassingen waren nood
zakelijk omdat deze wensen binnen enkele jaren waren veranderd ten opzichte van de 
eerste doelstellingen. Deze ontwikkelingen blijken moeilijk te voorspellen en dit geeft aan 
dat men in staat zou moeten zijn om de VINEX-woning te veranderen ten behoeve van de 
ontwikkelingen van bewonerswensen. Deze visie vormt de bouwtechnische basis voor de 
verdieping van het probleemveld. 

2.3.2 VINEX-wijken 

Aan de hand van de door de overheid genoemde doelstellingen hebben we een aantal 
VINEX-wijken geanalyseerd. De bezochte wijken betroffen Leidsche rijn (Utrecht), Empel 
(Den Bosch), Reeshof (Tilburg), Brandevoort (Helmond) en Meerhoven (Eindhoven). 64 

Tijdens deze bezoeken is opgevallen dat nieuwe bouwtechnische mogelijkheden nauwelijks 
zijn toegepast in deze VINEX-wijken. De toegepaste bouwmethoden vertonen veel over
eenkomsten met de methoden die tientallen jaren geleden ook al gebruikt werden. Er 
worden immers nog steeds funderingsstroken gestort en de wanden worden nog steeds 
opgemetseld. Er wordt nog weinig geprefabriceerd terwijl dit toch grote voordelen kan 
hebben met montage en demontage. Het onder geconditioneerde omstandigheden kunnen 
maken van producten spreekt in het voordeel van prefabricage. Kenmerkend voor alle 
wijken is dat het IFD principe (lndustrieel, Flexibel en Demontabel) weinig is toegepast. 
Op stedenbouwkundig niveau valt op dat het voorzieningenniveau nog erg laag is en dat 
de verkeerssituaties nog niet optimaal zijn. Op het gebied van duurzaamheid en milieu 
zijn er op enkele VINEX-locaties gezamenlijke verwarmingsvoorzieningen gemaakt maar 
op de meeste plaatsen is het duurzaamheidsaspect alleen maar vertegenwoordigd in de 
waterbesparende douchekop. 

Hoewel er in enkele VINEX-wijken een kleine eerste stap is gemaakt in de richting van 
het invoeren van individuele wensen in de afbouwfase en het toepassen van particulier 
opdrachtgeverschap is er amper sprake van experimentele en nieuwe bouwtechnieken. 
Indien wensen veranderen kan er met de VINEX-bouw moeilijk op gereageerd worden als 
gevolg van de starre bouwmethodes. Dit is funest omdat de minimaal vereiste en gewenste 
kwaliteit van de bewoners alleen maar zal stijgen in relatie met de tijd. De bouwtechnische 
kwaliteit van de woning zal in de loop van de tijd alleen maar afnemen (zoals op afb. 1.1-1 
al te zien was). Indien de bouwtechnische kwaliteit van de woning niet meer voldoet aan de 
minimale eisen van de bewoner zal de woning aangepast moeten worden. De ontwikkeling 
van woningbouw op maat blijft achter op de mogelijkheden. Als gevolg van de toegepaste 
bouwtechnieken zal het noodzakelijk zijn om de VINEX-woningen in 2030 te renoveren. 
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Misschien nog wel belangrijker dan de 'experts' zijn natuurlijk de bewoners. Zij zullen er 
uiteindelijk gaan wonen en leven. In het volgend hoofdstuk zal op deze bewonerswensen 
verder worden ingegaan. 

2.4 Zandstrand, Meerhoven, Eindhoven 

2.4.1 Inleiding 

Voor het toetsen van de veranderbaarheid is het noodzakelijk om een keuze te maken voor 
een bepaalde woning in een bepaalde wijk. Aan de hand van de analyse van de wijken is 
het mogelijk om een gemotiveerde keuze te maken. Deze keuze is gevallen op de wijk 
Meerhoven in Eindhoven. Doordat deze wijk geldt als hoge dichtheidslocatie met moderne 
vormgeving sluit de wijk niet aan bij de vraag naar landelijke dorpse woonmilieus. Wegens 
het gebrek aan voorzieningen is functiemenging onmogelijk en de aansluiting met de 
bestaande stad is problematisch doordat de snelweg een barricade vormt. Het gebruik 
van duurzame middelen in de wijk is ook beperkt. Dit alles maakt dat de wijk nog voor 
verbetering vatbaar is. 

2.4.2 Meerhoven 

Meerhoven ligt aan de westzijde van Eindhoven, tussen Veldhoven, Eindhoven Airport en 
de A2. Deze weg heeft een eigen afrit op de hoefijzervormige ontsluitingsweg in de wijk. 
Daarnaast is de wijk bereikbaar middels een hoogwaardig openbaar vervoer buslijn, die 
momenteel in ontwikkeling is. 

Meerhoven bestaat uit diverse deelgebieden. Er komt een centrumgebied met de naam 
Meerrijk. In het centrum komen voorzieningen zoals winkels, twee basisscholen met kin
deropvang, een gezondheidscentrum, sport- en woonvoorzieningen. Naast dit centrum 
komt een 65 hectare groot landschapspark. Dit park was in de oorspronkelijke plannen 
veel groter in opzet, maar vanwege het nabijgelegen vliegveld bleek het niet mogelijk om 
het op die manier te realiseren. Wei zullen er kunst- en cultuurvoorzieningen opgenomen 
worden. 

Aan de randen van Meerhoven zullen vier bedrijventerreinen verschijnen, het Flight-, Land
en Parkforum en Nimbus. Hiervan zijn de eerste en laatste reeds in ontwikkeling. Ten
slotte komen er vier woongebieden, Zandrijk, Grasrijk, Bosrijk en Waterrijk. De VINEX
locatie Meerhoven heeft een rationele orthogonale stedebouwkundige onderlegger. In totaal 
komen er ongeveer 5.800 woningen voor 15.000 mensen. Het gaat hier om zowel huur
als koopwoningen met de mogelijkheid tot particulier opdrachtgeverschap. Deze woningen 
zullen worden ontworpen in diverse prijsklassen en bouwstijlen. Deze stijlen kenmerken 
zich door de moderne architectuur die het uitgangspunt voor alle woningen in Meerhoven 
vormt. 
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2.4.3 Zandrijk 

Het eerste woongebied, Zandrijk, is de enige wijk die in zijn geheel is opgeleverd. Zand
rijk wordt gescheiden door de HOV-buslijn en zal in de toekomst grenzen aan het park 
en Meerrijk. Het plan omvat allerlei soorten woningbouw waaronder vrije sector, sociale 
woningbouw en kavels voor individuele bouw. Uitgangspunt voor het plan is dat wonen 
centraal dient te staan. Het verkeer wordt om de wijk geleid. Karakteristiek aan de ste
denbouwkundige opzet zijn de lange straten en de repeterende moderne vormgeving. Aan 
de voorzijde van de woningen bevinden zich vaak strakke gevels. De achterzijde van de 
woningen wordt gedomineerd door grate, open glaspartijen zodat de woningen geheel 
open staan voor daglicht. De strakke vormen van de wijk zullen warden afgezwakt door het 
aangeplante groen. In de openbare ruimte is gekozen voor gebiedseigen boomsoorten en 
grassen die de natuurlijke overgang creeren naar het omliggende bos. Natuurlijke materi
alen, kleur en vorm warden in de openbare ruimte consequent doorgevoerd. 

2.4.4 Zandstrand 

Na de keuze voor de wijk Zandrijk hebben we een keuze gemaakt voor de Zandstrand 
woning. Deze woning is ontworpen door de Beer/van Helmond architecten te Eindhoven in 
opdracht van de Sociale Woning Stichting/Domein en maakt onderdeel uit van een 85-tal 
woningen verdeeld over zes typen in Zandrijk. Het type A is de multi-purpose woning en 
bestaat uit een zestiental identieke woningen verdeeld over een blok van tien en een van 
zes. Het gekozen blok van zes dezelfde geschakelde woningen bevindt zich aan het Zand
strand met de nummers 22 tot en met 32 te Eindhoven en is gebouwd in het jaar 2000. 

Het concept multi-purpose betekent dat de bewoner op verschillende manieren zijn woning 
kan indelen of gebruiken. De bedoeling van de architect was om tot verschillende platte
gronden en woningsamenstellingen te komen door de toekomstige bewoners keuzevrijheid 
te bieden. Hierdoor werden er verschillende inrichtingsmogelijkheden ontwikkeld. Er was 
sprake van zes verschillende inrichtingsmogelijkheden betreffende keuken en badkamer, 
welke op drie verschillende verdiepingen geplaatst konden warden. In de overige ruimten 
konden naast de ontworpen wanden nog enkele wanden warden toegevoegd naar eigen 
wens. Zodoende is het mogelijk om als gezin op verschillende manieren te wonen en kan 
de woning ook door verschillende doelgroepen gebruikt warden. 

Het oogmerk van de woningbouwvereniging daarentegen was om eengezinswoningen in 
een lagere prijsklasse te bouwen. Hierdoor zijn er geen verschillende doelgroepen toe
gelaten tot de woningen en wonen er enkel gezinnen. Daarnaast is er vanwege het kos
tenaspect gebruik gemaakt van standaard constructiematen, dezelfde plattegronden en 
traditionele bouwmaterialen. Dit zorgt ervoor dat flexibel gebruik van de multi-purpose 
woning ook in de toekomst onmogelijk is. 

- hoofdstuk 2: VINEX nu - 19 



Deze woningen zouden multifunctioneel moeten zijn, echter in werkelijkheid staan er 
slechts woonhuizen met eenzelfde invulling. Het begrip multi-purpose is dus niet waarge
maakt. 

In de tekeningenbijlage zijn de tekeningen van de bestaande situatie van de Zandstrand 
woningen te vinden. 
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In dit hoofdstuk is onderzoek gedaan naar de wensen van 
bewoners door middel van literatuuronderzoek en een enquete. 
Toekomstige ontwikkelingen die invloed kunnen uitoefenen op 
woningbouw staan beschreven om een bee/d te krijgen van wat 
ons in 2030 te wachten staat. De conclusies uit deze twee onder
delen zijn meegenomen en beschreven in een scenario voor 
2030. Dit scenario zal als een plan van eisen fungeren voor het 
renovatie-ontwerp van de Zandstrand woningen. 
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3.1 Inleiding 

Naar aanleiding van de kritische geluiden van de deskundigen is het van belang om ook 
wat meer van de bewoners van VINEX zelf te horen. Zij zullen immers in de toekomst 
voor het probleem staan dat hun woning niet meer aan de eisen voldoet. Bewoners zijn 
de ervaringsdeskundigen bij uitstek. Zij kijken met name naar de eigen straat en de com
binatie van landelijk en stedelijk gebied in de buurt. Deskundigen daarentegen beoordelen 
VINEX op de directe woonomgeving zoals op afb. 3.1-1 schematisch weergegeven wordt. 
15> Er is in opdracht van het ministerie van VROM en het NVM (Nederlandse Vereniging van 
Makelaars) een onderzoek verricht naar het consumentenoordeel in de publicatie: VINEX
kwaliteit door de ogen van de bewoners. 16> In de volgende paragraaf staan de conclusies 
uit dit onderzoek samengevat. Om dit onderzoek verder aan te vullen hebben we een 
enquete gehouden onder de bewoners van Meerhoven. 

3.2 Samengevat: VINEX-kwaliteit door de ogen van de bewoners 

Het doel van dit onderzoek van het ministerie van VROM en de NVM is het achterhalen van 
het consumentenoordeel over wonen op VINEX-locaties. Hierbij zijn drie gebieden onder
zocht, namelijk de intentie waarmee de bewoners de woningen betrekken, het keuzeproces 
en de motieven van de bewoners bij het betrekken en de kwaliteitsbeoordeling. 

Intentie 
Om de intentie vast te stellen waarmee de bewoners VINEX betrekken is er gekeken naar 
de verwachte woonduur van de bewoners. Hieruit blijkt dat slechts 8% er over denkt om 
binnen twee jaar te verhuizen. Echter het percentage dat voor altijd wil blijven wonen in de 
VINEX-woning ligt lager dan elders. Op VINEX-locaties worden namelijk vooral rijwoningen 
gebouwd. Dit type woning trekt vooral jonge gezinnen aan. Uit onderzoek is gebleken dat 
hoe jonger men is, hoe eerder men wil verhuizen. De redenen die gegeven worden om te 
verhuizen zijn ontevredenheid over de woning of woonomgeving, een andere gezinsamen
stelling of een andere woonwerksituatie. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een woning 
op een VINEX-locatie als tussenstap wordt beschouwd. 

Keuzeproces 
Bij de keuze voor een woning kunnen verschillende motieven een rol spelen, zoals de 
woningmarkt, de financiele mogelijkheden en de persoonlijke situatie. Zodra een bepaalde 
situatie zich anders zal ontwikkelen kunnen ook andere motieven een rol spelen en de 
oorspronkelijke keuze veranderen. Daarom is dit onderzoeksgebied beschouwd aan de 
hand van een woonwensrealisatie. Uit het onderzoek komt naar voren dat de bewoners 
van VINEX-locatie hebben ingeleverd op deze woonwensen. En er is meer ingeleverd op de 

15> Dankert, R., De eigen straat als oase in de woestijn, wonen in een VINEX-wijk. Groningen, april 2001. 
16> Iersel, J. van, en G. Marsman, VINEX-kwaliteit door de ogen van de bewoners. Amsterdam: RIGO Research 
en Advies BV, 1999. 
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woonomgeving dan op de woning. De reden hiervoor is dat de bewoners van VINEX vooral 
om financiele redenen in hun woning zijn getrokken. 

Kw al iteitsbeoordel ing 
Om over de kwaliteitsbeoordeling een goede uitspraak te kunnen doen is er gekeken naar 
details op woning- en woonomgevingniveau. Het zijn de grootte van de woning en de dicht
heid die de verschillen in motieven en intenties verklaren. Hierbij gaat het om zaken die 
niet spelen op het niveau van locaties als geheel, maar op het niveau van een buurt of een 
enkele straat. Nieuwbouw heeft bij oplevering wel goede (bouwtechnische) kwaliteiten die 
door de bewoners zeer gewaardeerd warden. Deze nieuwbouw wordt beter beoordeeld dan 
de woningen in de bestaande voorraad omdat deze bijvoorbeeld al een betere geluids- en 
warmte-isolatie hebben. 

Uit dit onderzoek zijn drie verklaringen naar voren gekomen voor de verschillen tussen 
de VINEX-locaties en overige woongebieden. Het eerste verschil betreft het ruimtelijke 
ordeningsconcept. Het bouwen op zeer grate locatie, zoals VINEX, sluit op zich niet aan 
op de woonwensen van de bewoners. Echter, vanuit het overheidsstandpunt van de com
pacte stad is hiervoor destijds bewust gekozen. Het tweede verschil heeft betrekking op 
de woningdifferentiatie en de bediende doelgroepen. VINEX scoort vooral minder doordat 
er vooral rijwoningen en meergezinswoningen warden gebouwd. Deze woningen warden 
om financiele redenen betrokken door jonge bewoners die de woning als tussenstap zien. 
Het derde verschil is de uitwerking op microniveau. Hiermee wordt het niveau van de 
directe woonomgeving en de woning zelf bedoeld. Dit blijkt het niveau te zijn dat voor de 
bewoners het belangrijkste is. En juist op VINEX- locaties komen veel woonmilieus voor die 
niet aan de gevraagde kwaliteit voldoen. 

De eerdergenoemde kritieken van de deskundigen die geleverd zijn op VINEX-locaties 
warden door dit onderzoek voor een deel bevestigd. Ook hier wordt geconstateerd dat 
niet altijd het door de consument gewenste kwaliteitsniveau gehaald wordt. Het gaat hier 
echter niet om de VINEX-locaties in hun totaliteit, maar het gaat voornamelijk om een 
enkele buurt, straat of bouwblok. Het feit dat er delen op den duur buiten de markt raken 
omdat deze niet makkelijk aangepast kunnen warden, kan niet warden uitgesloten. 

3.3 Bewonersonderzoek: enquete 

3.3.1 Methodische karakterisering van de enquete 

Als aanvulling op het rapport uit paragraaf 3.2 heeft er een bewonersonderzoek plaats
gevonden in de vorm van de enquete65 naar woningtevredenheid en -behoeften in Meer
hoven. Dit biedt de mogelijkheid om in te gaan op specifieke vragen die niet in andere 
onderzoeken naar voren komen, maar wel van belang zijn in het vervolg van dit afstudeer
onderzoek. Hierbij wordt vooral gedoeld op de vragen met betrekking tot de veranderbaar
heid van de woning, waardoor er sprake is van een kwalitatief onderzoek. 
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Het doel van dit verkennend onderzoekstype is de huidige wensen en behoeften van 
de VINEX-bewoners te achterhalen met betrekking tot de VINEX-woonomgeving en hun 
VINEX-woning. De uitkomsten staan verwerkt in het toekomstscenario voor het renovatie
ontwerp. Door middel van een systematische ondervraging op verschillende tijdstippen 
binnen dezelfde onderzoekseenheden zijn de bewonerswensen en behoeften achterhaald. 
Het onderzoeksontwerp is het panelonderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
dataverzamelingsmethode interview. 

3.3.2 Opzet en uitvoering enquete 

Eenheidsbegrip en populatie 
Het eenheidsbegrip is een kenmerk dat toebehoort aan alle te interviewen onderzoekseen
heden. Dit kenmerk is het bewonen van een VINEX-woning. Alie eenheden samen vormen 
de populatie. De populatie geeft aan over wie je uitspraken wilt doen. Dit betekent dat 
alle (ge"interviewde) VINEX-bewoners de populatie van dit onderzoek vormen. Het is echter 
niet mogelijk om de gehele populatie te interviewen. Het aantal te interviewen eenheden is 
afhankelijk van de vereiste nauwkeurigheid, de heterogeniteit van de populatie, de tijd en 
de bereikbaarheid van de respondenten. Omdat er een indicatie gevormd diende te warden 
is het geoorloofd om uit te gaan van externe validiteit. Dit houdt in dat het mogelijk is 
om de uitkomsten te generaliseren en het aantal te interviewen onderzoekseenheden in 
te perken. Het inperken is gedaan met behulp van selectie uit het aantal VINEX-wijken en 
randomisatie in de te enqueteren VINEX-bewoners. Er is gekozen om enkel bewoners van 
de VINEX-wijk Meerhoven te enqueteren en binnen deze wijk zijn op toevalsbasis eenhe
den aangewezen. Er is in twee delen geenqueteerd. Het eerste deel vond plaats in het 
deel Grasrijk in de straten Grasbeemd, Grastuin en Grasperk, het tweede deel in het deel 
Zandrijk in de straten, Zandstrand en Zandroos. Voor deze tweedeling is gekozen omdat 
het twee verschillende delen van de wijk zijn, met verschillende ontwerpuitgangspunten. 
In totaal zijn er 45 mensen geenqueteerd. 

Beschrijving en verantwoording enguete 
In tegenstelling tot het eenheidsbegrip zijn de eigenschapsbegrippen variabele kenmerken. 
De kenmerken die gemeten zijn in dit onderzoek zijn de wensen en behoeften van VINEX
bewoners over hun woning en de woonomgeving. Het aantal variabelen was echter niet 
uitputtend. Het was dus noodzakelijk om een beperkt aantal alternatieven aan te reiken die 
verschillend van karakter waren. Bij de enquete hebben we gebruik gemaakt van gesloten 
vragen en gecodeerde antwoorden. 

De enquete bestaat uit drie op elkaar volgende delen met eigenschapsbegrippen. Het 
eerste gedeelte is een inleidend deel waar gevraagd wordt naar categorische gegevens, 
zoals de leeftijd, het geslacht en het huishoudenaantal. In het tweede en derde gedeelte 
wordt gevraagd naar ordinale gegevens over de VINEX-woonomgeving en de VINEX
woning. Hierbij is gevraagd of men tevreden is met een aantal voorzieningen, zoals speel
en uitgaansvoorzieningen. Er zijn vragen gesteld over de bereikbaarheid en verkeersveilig-
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heid en of dat men overlast heeft van zaken zoals geluidsoverlast, stank en vervuiling. Er is 
gevraagd of men tevreden was over de eigenschappen van de woning, zoals de bouwtech
nische kwaliteit, de grootte en indeling. Er is gevraagd of men grotere ruimtes zou willen 
hebben en of men behoefte had aan bepaalde ruimtes. Tot slot zijn vragen gesteld over de 
indeling en het uiterlijk van de woning. 

Materiaalverzameling 
Een enquete is ethisch verantwoord indien er voldaan wordt aan de eisen van vrijwilligheid, 
er geen valse voorstelling van zaken wordt gedaan, er een anonieme verwerking van de 
gegevens plaats vindt en er geen nadelig effect is voor de respondenten. Daarom is bij het 
interviewen het materiaal op de volgende wijze verzameld: 

Onaangekondigd werd er bij de bewoner aangebeld met de vraag of hij of zij bereid was 
mee te werken aan de enquete. Hieraan toegevoegd werd het verhaal over het doel van 
het onderzoek en waarvoor het onderzoek gebruikt ging worden. Aansluitend werd er bij 
een bevestiging de enquete overhandigd. Circa vijftien minuten later werd het interview 
wederom opgehaald. In slechts drie gevallen was het interview na dat kwartier nog niet 
ingevuld en hadden de bewoners meer tijd nodig voor het invullen. Tenslotte werden de 
gegevens in willekeurige volgorde ingevoerd. 

3.3.3 Beoordeling en codering 

Bij deze enquete is gebruik gemaakt van uitsluitend meerkeuzevragen. De meerkeuzevra
gen zijn verschillend van aard. Er is gebruik gemaakt van twee-, drie- en vijfpunt schalen. 
Bij de beoordelingen van de vragen zijn de antwoorden gecodeerd met cijfers. Door het 
gemiddelde van de cijfers te nemen kan er beoordeeld worden op welk punt van de schaal 
de uiteindelijke beoordeling zich bevindt. Deze methode is toegepast met behulp van het 
computerprogramma SPSS 11.0 for Windows, waardoor het mogelijk werd om de resulta
ten makkelijk leesbaar te krijgen in staafdiagrammen. Met behulp van dit programma werd 
het mogelijk om de relatie tussen de categorische gegevens en de ordinale gegevens weer 
te geven. 

De voorzieningen zijn beoordeeld aan de hand van een tweepunt schaal. Hierbij geeft een 0 
onvoldoende aan en 1 een voldoende. De gemiddelde waarden geven een cijfer aan tussen 
deze twee waarden, waarbij 0,5 het middelpunt is. 

De omgevingsfactoren zijn beoordeeld door middel van Ja/Nee-vragen. De codering 
geschiedt op dezelfde manier als bij de voorzieningen. Hierbij is 'Nee' met een 0 gecodeerd 
en 'Ja' met een 1. In dit geval houdt een vraag beantwoorden met 'Nee' in dat dit een 
negatieve beoordeling is over de omgeving. 

Overlast is gecodeerd met behulp van een driepunt schaal. Hierbij is aan 'geen overlast' 
een 0 toegekend, 'soms overlast' krijgt een 1 en 'vaak overlast' een 2. In dit geval geldt 
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dat naarmate de score dichter bij 0 ligt dit in mindere mate meegenomen moet warden in 
het scenario. 

De tevredenheid over de woning is gemeten met behulp van een vijfpunt schaal. Hierbij is 
de codering aangehouden waarbij de cijfers staan voor: 1 'erg ontevreden', 2 'ontevreden', 
3 'neutraal', 4 'tevreden' en 5 'erg tevreden'. 

De tevredenheid over de grootte van de ruimten is gemeten met behulp van een driepunt 
schaal. Hierbij geeft een 1 aan dat de bewoners de ruimte graag grater zien. Een 2 geeft 
aan dat de ruimte hetzelfde mag blijven en een 3 geeft aan dat de ruimte kleiner mag 
zijn. 

De vragen over behoefte, indeling en uiterlijk zijn gemeten met behulp van de tweepunt 
schaal welke oak is toegepast bij de omgeving. De vragen die hier gesteld zijn, zijn Ja/ 
Nee-vragen. 

Sams zeggen losse uitspraken meer dan cijfers. Vandaar dat er de mogelijkheid geboden 
is om eventuele commentaren op de VINEX-woonomgeving of de VINEX-woning op de 
achterzijde van de enquete op te nemen. Dit was zeker zinvol als aanvulling bij de globale 
indruk. 

3.3.4 Resultaten 

In de bijlage B5.4 en B5.5 staan de resultaten in tabellen en staafdiagrammen weergege
ven. Aan de hand van de gegevens in de bijlage warden de resultaten verduidelijkt. 

Respondentie 
In totaal is er bij ongeveer 200 huizen aangebeld. Van dit aantal deden er 100 open en 
hebben er 45 mensen de enquete ingevuld. Dit is 45% respons. 

Eigenschapsbeg ri pp en 
• Onder de respondenten bevinden zich 24 mannen en 21 vrouwen. Dit is 53,3% respec

tievelijk 46,7%; 
• 57,8% van de respondenten valt in de leeftijdscategorie van 26 tot en met 45 jaar, 

17,8% is 25 jaar of jonger, 16,6% bevindt zich in de categorie van 46 tot en met 65 
jaar en 8,9% is ouder dan 65 jaar; 

• 35,6% is een (echt-)paar zonder kinderen en er is een alleenstaande ondervraagd. 
De grootste groep ondervraagden betreft een (echt-)paar met kinderen. Dit aantal 
bedraagt 62,2% van de ondervraagden. 75% van deze paren hebben een of twee kin
deren; 

• Het woningtype waarin de ge"interviewde bewoners wonen zijn voor 53,3% rijtjeswo
ningen. 26,7% woont in een twee-onder-een-kap woning en 20% in een vrijstaande 
woning; 
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• 75,6% van de ondervraagden woont in een koopwoning en 24,4% in een huurwoning. 

Voorzieningen 
Over het algemeen gezien warden de parkeer- en uitgaansvoorzieningen als onvoldoende 
aanwezig beoordeeld. Deze scoren beide een 0,1. Rand het middelpunt bevindt zich de 
beoordeling van de speel- en groenvoorzieningen. Dit houdt in dat de bewoners niet tevre
den maar ook niet ontevreden zijn. De zorgvoorzieningen krijgen een 0,7 toebedeeld en 
de schoolvoorzieningen zelfs een 0,8. Deze voozieningen zijn dus in voldoende mate aan
wezig. Wanneer we de beoordelingen uitsplitsten naar eigenschapskenmerken blijken het 
geslacht, het huishoudenaantal en het woningtype niet van invloed te zijn op de tevre
denheid van de voorzieningen. Deze vallen samen met de hierboven beschreven beoorde
lingen. Bij uitsplitsing naar leeftijd valt op dat de parkeervoorzieningen een voldoende 
beoordeling krijgen in de leeftijdscategorie vanaf 66 jaar. Tevens is het opvallend dat naar
mate de leeftijd hoger wordt de waardering voor de speelvoorzieningen minder wordt. Bij 
koopwoningen is men iets positiever over de voorzieningen. 

Omgeving 
De bereikbaarheid per auto wordt niet positief beoordeeld. Deze krijgt namelijk een 0,4 
toebedeeld. Positiever is men over de verkeersveiligheid, welke een 0,6 als score heeft. 
De sociale contacten en de locatie warden als goed beschouwd middels een waarde van 
0,8. Aan de bereikbaarheid per openbaar vervoer hoeft in het renovatie-ontwerp weinig tot 
niets te gebeuren. Deze verdient de maximale score van 1. Uitsplitsing laat zien dat het 
geslacht, het huishoudenaantal, het woningtype en de eigenaarsituatie niet van invloed 
zijn op de beoordeling van de omgeving. De bereikbaarheid per auto wordt hoe ouder men 
wordt minder goed beoordeeld. De categorie van 25 jaar en jonger komt uit op de 7, van 
26 tot en met 45 jaar is het een 4,5, van 46 tot en met 65 jaar bijna een 3 en bij 66 jaar 
en ouder is de gemiddelde beoordeling zelfs 0. 

Overlast 
Overlast van graffiti en van geweld bevinden zich op het nulpunt. Hierover is er geen 
overlast. Vlak hierboven bevinden zich met 0,1 de overlast van stank, overlast van vernie
ling en overlast van het bedrijventerrein. De overlast van de buren krijgt een 0,2 en de 
overlast van auto's een 0,4. Het meeste overlast hebben de bewoners van Meerhoven 
van vliegtuigen van het nabijgelegen Eindhoven Airport met een 0,6 en van zwerfvuil met 
een 0,7. Echter, in verhouding tot de voorzieningen en de omgeving is de overlast een te 
verwaarlozen factor. De vliegtuigoverlast neemt toe naarmate men ouder wordt. Tevens is 
deze overlast hindelijker voor mensen met een huurwoning als dat het is voor mensen met 
een koopwoning. 

Tevredenheid woning 
Over het algemeen gezien is men tevreden over de woning, immers geen enkele beoorde
ling komt onder de 3. Het uitzicht krijgt echter de beoordeling van 3, gevolgd door het 
uiterlijk van de woning met een 3,5. De bouwtechnische kwaliteit en de prijskwaliteit ver-
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houding hebben beide de waarde van 3,7 gekregen. Het meest tevreden is men over de 
indeling en lengte-breedte verhouding met een 4,2, en de lichtinval en de grootte met 
een 4,3. Het geslacht, de leeftijd en het huishoudenaantal zijn bij uitsplitsing niet van 
invloed op de tevredenheid van de woning. Deze zijn overeenkomstig aan de voorgaande 
beoordelingen. Het woningtype is hierop wel van invloed. De vrijstaande woning scoort 
over het algemeen hoger dan de twee ender een kap en de twee ender een kap weer 
hoger dan de rijwoningen. De beoordelingen komen in verhouding overeen met de voor
gaande bevindingen. Ook de eigenaarssituatie is van invloed op de tevredenheid van de 
woning. De bewoner van de koopwoning is duidelijk meer tevreden als de bewoner van een 
huurwoning. Zowel bij koop als bij huur scoort de bouwtechnische kwaliteit hetzelfde. In 
verhouding is dit minder geed bij koop als bij huur. 

Grootte ruimten 
Opvallend is dat de bewoners alle ruimten groter wensen. Hierbij geeft men aan dat dit het 
meest noodzakelijk is bij de achtertuin, de keuken en de badkamer. Deze ruimten scoren 
immers een 1. Een 1,3 wordt toebedeeld aan de hal en de slaapkamer. De overige ruimten 
krijgen een 1, 7. Het woningtype heeft invloed op de tevredenheid over de grootte van 
de ruimten . Het blijkt dat de bewoners van rijwoningen vaker een vergroting van ruimten 
willen. Opvallend hierbij is dat men vooral meer bergruimte zou willen, waar deze bij vrij
staande woningen als voldoende wordt ervaren. Deze vrijstaande woningen hechten meer 
waarde aan een grotere keuken en hal, terwijl de rijwoningen juist een grotere woon
en slaapkamer zouden willen. De grotere gezinnen hebben de meeste behoefte aan een 
grotere tuin. 

Behoefte 
Uit de enquete blijkt dat de bewoners behoefte hebben aan een werkruimte. Deze vraag 
scoort gemiddeld, namelijk een 0,4. Minder behoefte is er aan een extra slaapkamer of 
badkamer, deze krijgen dan ook een 0,1. Er blijkt nauwelijks behoefte aan een extra toilet. 
Met betrekking tot leeftijd geldt dat ouderen helemaal geen behoefte hebben aan een extra 
ruimte. Het huishoudenaantal heeft in zoverre invloed op de behoefte aan meer ruimte dat 
naarmate een gezin groter is dan 5 leden hiervoor meer slaap- en badkamers gewenst zijn. 
Tenslotte hebben rijwoningen meer behoeften dan vrijstaande woningen. Ook zij hebben 
er graag een badkamer of slaapkamer bij. 

Indeling en uiterlijk 
Er wordt aangegeven dat er nauwelijks medezeggenschap is geweest over de indeling en 
het uiterlijk van de woning, maar dat ze deze graag hadden willen hebben. Er wordt ook 
aangegeven dat men amper ruimte heeft om de indeling of het uiterlijk te veranderen, 
hoewel men graag veranderingen wenst. De leeftijd is van invloed op de indeling en uiter
lijk. Immers uit de enquete blijkt dat oudere mensen geen veranderingen meer willen 
doen aan hun woning betreffende indeling en uiterlijk. Bewoners van vrijstaande woningen 
hebben medezeggenschap gehad over het uiterlijk en bij de indeling. Bij de rijwoningen 
is dit niet of nauwelijks het geval. Wei wenst deze groep mogelijkheden tot medezeggen-
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schap. Er bestaat een groot verschil tussen de wens tot medezeggenschap en veranderen 
van de indeling en het uiterlijk, en de medezeggenschap en mogelijkheid tot veranderen 
over indeling en uiterlijk tussen koop- en huurwoningen. Bewoners van koopwoningen 
geven aan dat deze in beperkte mate de kans hebben gehad om dingen mee te beslissen. 
Bij huurwoningen is dat niet het geval. Tevens geeft men bij beide groepen aan dat men 
graag veranderingen aan de woning wil. 

Reacties 
Naast de vaste vragen van de enquete werd er de mogelijkheid geboden om eventuele 
aanvullingen en reacties toe te voegen. 

• 'Er is een zorgflat in de omgeving gebouwd, maar deze staat volledig leeg omdat de 
appartementen te duur zijn.' 

• 'Irritant is de verplichting om de eerste drie jaar niet het uiterlijk van het huis en het 
hekwerk te mogen wijzigen.' 

• 'We hebben medezeggenschap gehad in zoverre dat er verzoeken tot wijzigingen op 
het bestaande plan ingediend konden worden. Deze waren erg duur.' 

• 'Geen directe verbinding tussen diverse de/en van de wijk.' 
• 'Je moet heel veel omrijden om iemand op te ha/en die soms maar een paar straten 

verderop woont. ' 
• 'Met name de parkeergelegenheid is bar s/echt.' 
• 'Door middel van meer- of minderwerk zijn veranderingen moge/ijk geweest. De keuken 

kon s/echts veranderd worden via een door de bouwer aangegeven keukenfirma, nota 
bene in Tie/.' 

3.3.5 Conclusies 

Dit bewonersonderzoek is gedaan omdat de bewoners van VINEX-wijken een hele andere 
visie hebben over de wijk als de deskundigen. De bewoners gelden hierbij als de erva
ringsdeskundigen. Bij het bestaande bewonersonderzoek van het NVM is er voornamelijk 
gekeken naar de intentie waarmee de bewoners de VINEX-wijk gaan bewonen en waarom 
er juist voor deze VINEX-wijk is gekozen. De enquete heeft vooral tot doel gehad om de 
mening van de bewoners te achterhalen over hun wijk en woning. Door de enquete zijn 
bij ons de positieve punten van de Meerhoven bekend geworden. Dit zijn onder andere de 
bereikbaarheid per openbaar vervoer, de huidige bouwtechnische kwaliteit en het gebrek 
aan overlast in de wijk. Het ging ons echter vooral om de negatieve punten. Deze punten 
moeten in de toekomst verbeterd worden en dienen daarom als input voor het scenario. 
De punten die we meenemen in het scenario zijn de ontevredenheid over de winkel- en 
uitgaansvoorzieningen, de grote ontevredenheid over de parkeervoorzieningen en de wens 
om meer ruimte. 

Naast deze punten is er tijdens het interviewen opgevallen dat er een erg eenzijdige bevol
king in VINEX woont. Dit zijn voornamelijk jonge gezinnen. Bij het schrijven van het see-
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nario zal oak hierop ingespeeld warden. Hierbij zal er een meer gevarieerde samenstelling 
van de VINEX-bevolking het uitgangspunt zijn. 

De belangrijkste conclusie die er echter uit dit onderzoek getrokken kan warden is de wens 
naar veranderingen aan de woning. Bij de bouw van VINEX-woningen is er amper inspraak 
geweest van de bewoners zelf. Hierdoor zijn er woningen ontstaan die niet de precieze 
vertaling zijn van wat de bewoners willen. De bewoners zouden daarom meer inspraak 
willen hebben in het ontwerptraject. Nu moeten deze woningen achteraf aangepast warden 
aan de wensen van de bewoner. Door middel van het veranderbaar maken van de woning 
wordt het voor de bewoners mogelijk om zelf aanpassingen aan de woningen te doen. 

3.3.6 Evaluatie en aanbevelingen 

Omdat het bewonersonderzoek voor ans een indicator vormde is er slechts een beperkt 
aantal VINEX-bewoners ge·interviewd. Bij een vervolg van dit onderzoek zouden meer 
bewoners ondervraagd moeten warden om een populatie te bereiken met een grotere 
diversiteit aan eigenschapskenmerken. Zodoende kan men duidelijker een beeld vormen 
over wat de wensen zijn van de verschillende doelgroepen. Als resultaat zal dit een ont
werp opleveren dat nag meer toegespitst zal zijn op de doelgroep. Hierbij dienen de vol
gende opmerkingen in beschouwing te warden genomen. 

Bij de enquete bleek achteraf dat niet alle categorische gegevens waarom gevraagd is van 
nut zijn geweest voor de uitwerking. Bij het uitsplitsen naar de verschillende categorieen 
zijn er slechts vijf vergeleken hoewel er vanuit de algemene kenmerken zeven uitgesplitst 
hadden kunnen warden. Echter het huishoudenaantal en de huishoudensamenstelling ver
schilden niet van elkaar zodat deze vragen samengevoegd konden warden. Oorzaak hier
van is het feit dat er een weinig diverse bevolkingssamenstelling in VINEX woont. Zo zijn 
alle tweepersoons huishoudens in feite hetzelfde als een (echt)paar zonder kinderen. Dit 
heeft oak als gevolg dater slechts een alleenstaande geenqueteerd is, een gezin met zes 
leden en een gezin met acht. Omdat deze aantallen niet representatief zijn voor deze 
groepen zijn in een aantal beoordelingen deze gegevens niet meegenomen. 

Van de ondervraagden woont 86, 7% in een eengezinswoning, echter 13,3% meende in 
een meergezinswoning te wonen. In ans onderzoek zijn uitsluitend eengezinswoningen 
geenqueteerd. Hieruit hebben we geconcludeerd dat deze groep niet bekend is met de 
gebruikte termen en hebben we de uitsplitsing naar woningsoort achterwege gelaten. 

Bij de beschouwing van de grootte van de ruimten zijn de garage, de kelder, de bijkeuken 
en de zolder buiten beschouwing gelaten omdat teveel van de ondervraagden geen van 
deze ruimten hadden. Dit leverde onvoldoende respons op om daarover conclusies te 
kunnen trekken. De vraag welke ruimten er in de woning te onderscheiden zijn, was ach
teraf gezien niet nodig. Het antwoord op deze vraag zat al verwerkt in de vraag over de 
grootte. 
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3.4 Toekomstige ontwikkelingen 

Niet alleen bewoners hebben invloed op de woningbouw. Ook toekomstige ontwikkelingen 
kunnen van invloed zijn op de gebouwde omgeving. In deze paragraaf worden de externe 
invloedsfactoren op de woningbouw geanalyseerd. Deze externe factoren zijn te verdelen 
in voorspelbare en niet voorspelbare toekomstige ontwikkelingen. De voorspelbare toe
komstige ontwikkelingen zullen nader worden beschreven zodat er een beeld ontstaat over 
de factoren waarmee VINEX in 2030 geconfronteerd kan worden. 

3.4.1 DESTEP-model 

Aan de hand van het DESTEP-model staan de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen die 
invloed uitoefenen op de woningbouw en op het wonen in het algemeen beschreven. In het 
DESTEP-model bekijkt men de demografische, economische, sociaal/culturele, technologi
sche, ecologische/klimatologische en politiek/juridische factoren. 

3.4.2 Demografische factoren 

Met behulp van informatie van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het NIDI 
(Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute) worden de belangrijkste demogra
fische voorspellingen in tabel 3.4.2-1 beschreven. Daarna worden een aantal van deze 
voorspellingen verder verklaard. 

Tabel 3.4.2-1 Demografische voorspellingen 

Nu 2030 
Bevolkingsomvang NI 16,3 miljoen 17,0 miljoen 
Allocbtone bevolking 3,0 miljoen 
Migratiesaldo 35,639 31.980 
Huishoudenaantal 7,05 miljoen 
Huishoudengrootte 2,29 2, 1 
Kindertal per vrouw 1,7 1,75 
Levensverwachting mannen 75 94 jaar 78,63 jaar 
Levensverwachting vrouwen 80,71 jaar 81,66 jaar 

Allochtone bevolkjng 
In de komende decennia zal de allochtone bevolking sterk blijven groeien, van 3,0 miljoen 
in 2002 tot 5,9 miljoen in 2050. Het aandeel allochtonen in de totale bevolking zal naar 
verwachting bijna verdubbelen, van 18,4 procent in 2002 tot 32,8 procent in 2050. Vooral 
het aandeel niet-westerse allochtonen neemt sterk toe: 8,9 procent in 2002, 21,6 procent 
in 2050. De belangrijkste oorzaken van deze sterke groei zijn: de relatief jonge leeftijds
structuur van de eerste generatie, het ook in de toekomst naar verwachting relatief hoge 
immigratiesaldo, en het relatief hoge gemiddelde kindertal. Hoewel het gemiddeld kinder-
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tal van niet-westerse allochtonen daalt, ligt het vruchtbaarheidsniveau van bijvoorbeeld 
Marokkaanse en Turkse vrouwen met respectievelijk 3,3 en 2,2 kinderen per vrouw nog 
ver boven het Nederlands gemiddelde. 

Eenpersoonshuishoudens 
De prognoses van het CBS voorspellen een groei van het aantal huishoudens van 7,05 
miljoen in 2004 tot 8,30 miljoen in 2030, een groei van 1,25 miljoen huishoudens. Onge
veer driekwart hiervan, een kleine 1 miljoen huishoudens is een eenpersoonshuishouden. 
Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt dan ook op van 34% nu tot 41 % in 2030. 
Wordt hierbij ook de groei van het aantal tweepersoonshuishoudens (290.000) betrokken, 
dan kan ook 94% van de groei van het aantal huishoudens verklaard worden. Het aantal 
kleine huishoudens, met een of twee personen, groeit daarmee van 67% nu naar 71 % in 
2030. 

De groei van het aantal kleine huishoudens wordt voor een groot deel veroorzaakt door de 
vergrijzing. Daarnaast zullen, mede als gevolg van individualisering, steeds meer mensen 
ervoor kiezen enige tijd alleen of ongehuwd samen te wonen. Met het oog op het laatste 
verwacht het CBS in haar huishoudenprognose, dat relaties in de toekomst meer instabiel 
worden. Steeds meer paren gaan ongehuwd samenwonen, en juist deze relaties hebben 
een hogere kans om uit elkaar te vallen, waarna de ex-partners voor kortere of langere tijd 
(weer) alleen gaan wonen. Het gevolg is een stijging van het alleen wonen, met name ook 
op wat hogere leeftijd. Deze groei brengt met zich mee dater meer woonruimte voor alle 
huishoudens zal moeten worden gecreeerd. 

Vergrijzing 
Op 1 januari 2000 waren er 3,7 miljoen mensen van 55 jaar of ouder in Nederland, dat 
is circa 23% van de bevolking. Ter vergel ijking: in 1970 waren er 2,5 miljoen en in 2030 
zullen er, naar verwachting, circa 6 miljoen mensen van 55 jaar of ouder zijn. Dit betekent 
dat het aantal 55-plussers de komende dertig jaar naar verwachting met circa 63% zal 
toenemen. De komende tien jaar zal met name het aantal 55- tot 64-jarigen flink stijgen. 
Vanaf het jaar 2000 hebben de eerste babyboomers, die net na de tweede wereldoorlog 
geboren zijn, immers de leeftijd van 55 jaar bereikt. Kijken we nog wat verder, tot 2050, 
dan zal het overgrote deel van deze generatie zijn overleden. Hierdoor zal de verhouding 
tussen de diverse leeftijdsgroepen weer evenwichtiger worden . Dit maakt de vergrijzing tot 
een tijdelijk verschijnsel. 17> Het aantal ouderen dat zelfstandig blijft wonen neemt echter 
wel toe. De vergrijzing neemt met zich mee dat speciale voorzieningen voor ouderen zeals 
bijvoorbeeld extra steunen in douche en toilet en gelijkvloers wonen actuele onderwerpen 
gaan worden. 

17> Huisman C., en L. van Wissen , 'Vergrijzing in de regio'. DEMOS bulletin over bevolking en samenleving, 
16 (2000), p.1. 
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Afb. 3.4.3-1 Nederland zegt nee tegen de grondwet 

Rene Kuijten & Martijn van Bree 

3.4.3 Economische factoren 

Een lange termijn voorspelling voor de economie is erg moeilijk te geven. Het is wel moge
lijk om een aantal ontwikkelingen te bespreken die van invloed kunnen zijn op de econo
mie: 

• Marktpositie Nederland; 
• Stabiliteit in de wereld (oorlogen); 
• Thuiswerken; 
• Vergrijzing. 

Marktpositie 
Op 1 juni van dit jaar heeft de Nederlandse bevolking tegen de instemming door Nederland 
met het verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa gestemd. Delange termijn 
gevolgen hiervan zijn op dit moment niet bekend en zelfs de korte termijn gevolgen zijn 
afhankelijk van andere landen die nag over dit onderwerp moeten stemmen. Wat wel dui
delijk lijkt, is dat niet iedereen in Nederland het eens is met de manier waarop met de 
grondwet omgegaan zou moeten warden en met het tempo waarin besluiten doorgevoerd 
warden. 

Wereldmarkt 
Er is een verschuiving gaande op de wereldmarkt. Azie gaat een steeds grotere positie in 
de wereld innemen die hiervoor voornamelijk door de Verenigde Staten werd gedomineerd. 
Ajiedj Bakas beschrijft deze ontwikkeling in zijn boek Megatrends Nederland en zegt dat 
China niet alleen op economisch gebied, maar oak op militair en politiek gebied een steeds 
dominantere positie in de wereld zal gaan innemen. Dat Azie een sterkere positie gaat 
innemen, daar zijn de analisten het wel over eens. Maar de vraag in hoeverre dat gebeurt 
en wat de invloed hiervan op de rest van de wereld zal zijn, zal de toekomst moeten 
uitwijzen. 

Thuiswerken 
Uit onderzoek blijkt dat de helft van de werknemers de mogelijkheid zou willen hebben om 
thuis te werken. Het gaat hier vooral om het zogenaamde telewerken, waarbij contact met 
het bedrijf wordt onderhouden door middel van communicatiemiddelen. Zowel mannen als 
vrouwen vinden het grate voordeel van thuiswerken de reistijdbeperking. Dit argument 
wordt vooral genoemd door de mensen die zelf lang moeten reizen. Een tweede reden 
(genoemd door 88% van de vrouwen en 85% van de mannen) om te willen thuiswerken 
is dat men verwacht dat thuiswerken de mogelijkheid biedt om de dag flexibeler in te 
delen. De derde reden is dat men het in het thuiswerk een ideale combinatie van arbeid en 
zorg ziet, dit vind 83% van de vrouwelijke en 74% van de mannelijke werknemers. Voor 
de woningbouw betekent dit concreet dat de mogelijkheden om thuis te kunnen werken 
uitgebreid zullen moeten warden. Dit vraagt om een flexibele manier van omgaan met 
ruimte en om technologische ondersteuning benodigd voor telewerken. 
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3.4.4 Sociaal/culturele factoren 

Individualisering 
De groei van het aantal alleenstaanden kan opgevat warden als een verschijningsvorm 
van toenemende individualisering. Individualisering heeft betrekking op de toegenomen 
autonomie van individuen om het leven naar eigen inzicht in te richten. Jonge mensen 
gaan steeds vaker het huis uit zonder meteen een eigen gezin te stichten en het krijgen 
van kinderen kan als een optie gezien warden waarbij het kind een soort gepland project 
is. Ook in de relatiesfeer blijkt dat een partnerrelatie niet altijd meer voor lange termijn is, 
wat duidt op een individualisering van de levensloop. 

Naar verwachting zullen de privatisering van de huiselijke ruimte en de individualisering 
van de elektronische uitrusting verder voortzetten. Dit betekent een vraag naar meer leef
ruimte per woning en naar uitrusting voor de diverse vertrekken (ieder zijn/haar volledig 
ingerichte woonkamer). Dit versterkt de op basis van bevolkingsgroei en huishoudenver
dunning al te verwachten groei van de vraag naar woonruimte en woninginrichting. In de 
media gepromote levensstijlen, zoals bijvoorbeeld op dit moment het zogenaamde 'loun
gen', zullen bepalend zijn voor het 'stylen' en zonodig 'restylen' van de geprivatiseerde 
huiselijke vertrekken. 

Er moet wel een kanttekening warden geplaatst bij de keuzevrijheid die vaak wordt 
gevraagd. De autonomie en de eigen keus treden in reclame slogans sterker op de voor
grond dan in het keuzeproces dat aan de beschikbaarheid van producten vooraf gaat. De 
sturing en autonomie van, in dit geval de woonconsument, wordt in dit licht wel vaak 
overschat. 18l 

Emancipatie 
De ontwikkelingen met betrekking tot emancipatie sluiten goed aan bij het voorgaande 
punt van individualisering. Emancipatiebewegingen zijn immers gericht op het vergroten 
van de vrijheid om zelf keuzes te kunnen maken of tot de mogelijkheid van een vrije 
keuze te warden toegelaten. In het laatste kwart van de twintigste eeuw is een van de 
belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen het emancipatieproces geweest. De samen
leving werd voordien nog in belangrijke mate gekenmerkt door een traditionele arbeids
verdeling tussen mannen en vrouwen. Door de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen 
kennen veel huishoudens tegenwoordig tweeverdieners. Er lijkt geen eind aan deze toe
name van tweeverdieners te komen. Steeds meer vrouwen willen (blijven) participeren op 
de arbeidsmarkt, ook als zij kleine kinderen hebben. Bovendien is er, gezien de krapte op 
de arbeidsmarkt, beleidsmatig veel aandacht voor vergroting van de arbeidsdeelname van 
vrouwen. 

18l Haan, J. de, e.a ., Het nieuwe consumeren, een vooruitblik vanuit demografie en individua/isering. Den Haag: 
SCP, 2001. 
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3.4.5 Technologische factoren 

IFD-bouwen (Industrieel. Flexibel en Demontabel) 
De techniek maakt het steeds meer mogelijk om producten en systemen te industrialise
ren. De prijs van producten gaat veelal omlaag terwijl de kwaliteit stijgt aangezien de 
producten geprefabriceerd warden onder geconditioneerde omstandigheden. Op de bouw
plaats moeten de verschillende onderdelen alleen nog maar in elkaar warden gezet, liefst 
met een demontabel systeem zodat er flexibel mee om gegaan kan warden. In de afbraak
fase blijft de mogelijkheid bestaan om te demonteren in plaats van slopen en om de pro
ducten eventueel te hergebruiken op een duurzame manier die goed voor het milieu is. 

Energie 
Als gevolg van een toenemende hoeveelheid elektronica in de woning vinden er op dit 
gebied enkele ontwikkelingen plaats. Zo richt de domotica zich op de veiligheid en het 
comfort en vergroten de draadloze netwerken en satellietsystemen de mobiliteit van de 
mens. 

Al in de 19e eeuw is Nikola Tesla bezig geweest om energie draadloos te transporteren. Hij 
heeft een laboratorium gebouwd in Colorado om proeven te kunnen doen met draadloze 
overdracht. In het laboratorium stand een gigantisch grate Tesla-Spoel opgesteld. Deze 
kon een vermogen generen van 300.000 watt en creeerde een soort bliksemflits met een 
lengte van ongeveer 40 meter. Tesla slaagde erin om tussen de 30 en de SO duizend watt 
energie draadloos over te brengen doormiddel van de nu nog veel gebruikte Teslaspoel. 

Prof. dr. ir. Jan Blom houdt zich op de TU/e bezig met dit onderwerp. Op het gebied 
van vermogenselektronica ziet hij een technologische trendbreuk op het gebied van draad
loze energieoverdracht. Op de markt zijn nu zelfs al systemen te koop waarmee middels 
draadloze energieoverdracht mobiele telefoons zijn op de laden. Voor de woningbouw zou 
het mogelijk warden om stopcontactloos te kunnen bouwen waarmee de flexibiliteit van 
binnenwandsystemen en daarmee de flexibiliteit in woningplattegronden verhoogd zou 
kunnen warden. 

Nanotechnologie 
In de zoektocht naar verbeteringen van materialen en producten wordt het aandeel van 
de nanotechnologie, die op moleculaire schaal werkt, steeds belangrijker. Deze technolo
gie wordt op dit moment ingezet in de geneeskunde, energieproductie, informatieopslag 
en chemie. Resultaat zou kunnen zijn dan bouwmaterialen zelfreinigend werken, dat bat
terijen en zonnecellen efficienter warden en dat mobieltjes zo klein warden dat ze in je 
kies passen. Omdat er op moleculair niveau gewerkt wordt roept dit ook vragen op met 
betrekking tot ethiek, invloed op de maatschappij, duurzaamheid en privacy. 
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3.4.6 Ecologische/klimatologische factoren 

Dat het klimaat aan het veranderen is, bemerken we zelf aan het feit dat het laatste jaren 
mondiaal en regionaal veel warmer was. De klimatologische ontwikkelingen zijn moeilijk 
voorspelbaar en zijn gebaseerd op een groot aantal aannames. Door onzekerheden in deze 
aannames kunnen veranderingen op wereldschaal verschillen van regionale veranderin
gen. 

Mondiaal 
Het IPPC 66 (Intergovernmental Panel on Climate Change) maakt deel uit van de Verenigde 
Naties en houdt zich op wereldschaal bezig met klimatologische voorspellingen. De ver
wachting van IPCC dat het klimaat zal veranderen is gebaseerd op een continuering van 
een toename van broeikasgassen in de atmosfeer zonder klimaatbeleidsmaatregelen. Het 
IPCC verwacht een mondiale temperatuursstijging van 1,4 - 5,8 °C en een toename van 
neerslag in de gematigde en noordelijke streken van het noordelijk halfrond in de komende 
eeuw. De stijging van de temperatuur betekent smelten van sneeuw en ijsoppervlaktes en 
kan leiden tot een stijging van de zeespiegel tussen de 10 en 90 centimeter. 

RegionaaL Nederland 
In Nederland houden de ministeries van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer), Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en LNV (Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit) zich bezig met deze problematiek. Er zijn echter nog grote onduide
lijkheden en grote variaties in de voorspellingen als gevolg van de timing, omvang en 
regionale patronen van de klimaatverandering, door bronnen van broeikasgassen, reacties 
van wolken en veranderingen in neerslag, oceanen en ijskappen en het wijzigen van de 
zonnestraling. 

De gevolgen voor Nederland zijn dat een toename van neerslag in de winter kan leiden 
tot hogere gebiedsafvoer en meer wateroverlast na buien. Strenge winters worden steeds 
zeldzamer en duren minder lang. Extremen in temperatuur en neerslag nemen toe in fre
quentie waarbij de neerslag in de zomer een meer buiig karakter krijgt waarbij het nood
zaak is om het binnenklimaat juist zo stabiel mogelijk te maken. De zeespiegelstijging 
wordt lokaal versterkt door bodemdaling, voorspeld wordt een daling van 25 cm in 2050 
en 60 cm in 2100. Dit heeft invloed op de funderingen van gebouwen en de stabiliteit van 
gebouwen. De kans op meer stormen en een intensiteitvergroting van deze stormen wordt 
groter maar dit is zeer complex om te voorspellen en dus relatief onzeker. 

Het klimaat na de 21e eeuw is praktisch nog niet te voorspellen. Hierdoor zijn verras
singen niet uit te sluiten. Het meest kwetsbaar zijn hierdoor gebieden met een gering 
aanpassingsvermogen. 
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3.4.7 Politiek/juridische factoren 

Ruimtelijk beleid 
De ruimtelijke ontwikkelingen worden door de overheid bepaald in de nota's voor de Ruim
telijke Ordening. Net zoals er in de Vierde Nota VINEX-woningbouwplannen zijn ontwik
keld zullen er in toekomstige nota's ook beslissingen worden gemaakt voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Er is een verandering gaande op het gebied van de ruimtelijke ordening. 
De manier waarop met ruimte om wordt gegaan staat hevig ter discussie. Daarom heeft 
de overheid het RPB (Ruimtelijk Plan Bureau) de opdracht gegeven een verkenning uit te 
voeren naar deze problematiek. De conclusies uit deze verkenning worden hieronder kort 
weergegeven. 

Het ruimtelijk beleid loopt steeds meer achter de feiten aan. De VINEX-wijken sluiten 
onvoldoende aan bij de woonwensen van burgers. Het denken in termen van nieuwe 
bedrijventerreinen gaat voorbij aan de behoeften van de groeiende dienstensector. En het 
platteland is onnodig op slot gezet door de eenzijdige bestemming van boerderijen. Het is 
daarom hoog tijd voor een ander, breder perspectief voor het ruimtelijk beleid. 19> 

De traditionele methode, waarbij voor afzonderlijke sectoren ruimteclaims worden opge
teld, leidt tot een systematische overschatting van de toekomstige ruimtebehoefte. Boven
dien leiden de beleidsmatige segmentering en het sectorale denken niet alleen tot een 
gebrekkige effectiviteit van het beleid, maar ook tot hoge maatschappelijke kosten: reser
veringen van grootschalige bedrijventerreinen terwijl ook zuiniger met ruimte kan worden 
omgegaan, oplopende grondprijzen in VINEX-locaties, overloopgebieden voor water waar
voor maatschappelijke tegendruk moet worden afgekocht, etc. 

In de huidige, complexe en dus 'ongekende' samenleving met haar mondige burgers is 
het daarom goed te kiezen voor een breder perspectief voor het ruimtelijk beleid. Een 
samenleving leert immers het beste door veel alternatieve handelingswijzen te beproeven. 
Dat vergt krachtige interactie met maatschappelijke partijen en de markt. Op die manier 
kan de overheid het beste aansluiten bij de werkelijkheid van burgers en bedrijven. Het 
combineren van bestemmingen, bijvoorbeeld van wonen en werken, van natuur, landbouw 
en wonen, is daarbij essentieel. 20> 

Woonbeleid 
Naast het bouwbeleid waarvan de regelgeving in het Bouwbesluit te vinden is, ontwikkelt 
de overheid ook een visie op wonen. In de nota 'Mensen, Wensen, Wonen' geeft de over
heid de visie op het wonen in de Nederlandse samenleving weer. 

19> RPB, De ongekende ruimte verkend.december 2003. 2 juni 2005. www.ruimtelijkplanbureau.nl. 
20> Gordijn, H., e.a., De ongekende ruimte verkend.Den Haag: NA! uitgevers en RPB, 2003. 
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3.4.8 Conclusies 

Zoals uit de DESTEP-analyse blijkt, zijn er veel toekomstige ontwikkelingen die invloed 
op de woningbouw kunnen hebben. Vooral demografische ontwikkelingen, woningtrends 
en klimaat hebben rechtstreekse invloed op de woningbouw. De andere ontwikkelingen 
hebben veelal een indirect karakter waardoor de rechtstreekse invloed niet goed te bemer
ken valt. Daarnaast blijven er altijd onvoorziene ontwikkelingen bestaan waar van tevoren 
geen rekening mee kan warden gehouden, mits er enige vorm van aanpasbaarheid in het 
ontwerp is meegenomen. Het aanbrengen van veranderbaarheid waarvoor men nog niet 
weet waar het goed voor is, moet met een kritisch oog bezien warden. Vaak kost dit veel 
geld en wordt het niet in de praktijk gebruikt. Het is de kunst om hier de gulden mid
denweg in te vinden, waarbij enerzijds mate van veranderbaarheid bezien moet warden en 
anderzijds de toekomstige praktijkwerking geanalyseerd moet warden. 

3.5 Scenario 2030 

3.5.1 lnleiding 

De conclusies uit de voorgaande paragrafen over bewonerswensen en toekomstige ontwik
kelingen komen samen in het scenario. Een mogelijk toekomstbeeld voor het jaar 2030 
voor de VINEX-woningen aan de Zandstrand in de wijk Meerhoven te Eindhoven staat 
geschetst in de vorm van dit scenario. In het scenario staat informatie over de bewoners en 
ontwikkelingen. Dit scenario zal als leidraad warden gebruikt voor het renovatie-ontwerp 
van de Zandstrand woningen. 

3.5.2 Waaruit bestaat een scenario? 

Een scenario bestaat uit een beschrijving van een wenselijke en/of mogelijk geachte situ
atie in de toekomst. Een scenario is altijd op twee punten gebaseerd: 

1. Een beschrijving van de bestaande situatie; 
2. Een beschrijving van de processen tussen de bestaande situatie en het toekomstbeeld, 

de zogenaamde toekomstige ontwikkelingen. 

In dit afstudeeronderzoek bestaat de beschrijving van de bestaande situatie uit het onder
zoek naar de toestand van de huidige VINEX-locaties en meningen van deskundigen zoals 
in hoofdstuk 2 beschreven staat. De beschrijving van de processen tussen de bestaande 
situatie en het toekomstbeeld staat beschreven in het onderzoek naar bewonerswensen 
en de toekomstige ontwikkelingen eerder in dit hoofdstuk. Deze twee punten aangevuld 
met onze eigen visie (afb. 1.1-2 hoofdstuk 1) voor de VINEX-wijk van 2030 vormen het 
uitgangspunt voor het scenario. Het scenario met de toekomstbeelden dwingt om in het 
renovatie-ontwerp te zoeken naar (bouwtechnische) oplossingen om de VINEX-woningen 
ook daadwerkelijk aan het toekomstbeeld te laten voldoen. Zodoende functioneert het 
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scenario als een plan van eisen voor dat ontwerp en stelt het de randvoorwaarden op 
waarbinnen het ontwerp gerealiseerd moet worden. 

3.5.3 Deelscenario's 

De conclusies uit de VINEX-analyse, het bewonersonderzoek en het onderzoek naar toe
komstige ontwikkelingen hebben hun effecten op het totale leven in de VINEX-wijk en de 
bezigheden van de bewoners. Deze bezigheden vormen de basis van het scenario en zijn 
te verdelen in vier deelscenario's: 

• Wonen 2030; 
• Werken 2030; 
• Recreeren 2030; 
• Consumeren 2030. 

Op de volgende pagina worden beelden geschetst van de deelscenario's. Deze geven het 
scenario of een deel daarvan weer op een karikaturale wijze. Voor het uiteindelijke reno
vatie-ontwerp is een deelscenario gekozen. 
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3.5.4 Wonen 2030: motivatie 

Er is gekozen om bij het renovatieontwerp uit te gaan van een deelscenario om een beper
king op te leggen ten aanzien van de complexiteit van het ontwerp en om de nadruk te 
leggen op de bouwtechnische uitwerking. 

Er is gekozen voor het woonscenario omdat de resultaten uit het onderzoek naar de woon
wensen van bewoners uit hoofdstuk drie de meeste betrekking hebben op het wonen zelf 
en daarmee dus op het woonscenario. Daarbij komt nog dat de primaire functie van de 
wijk wonen is. Omdat de deelscenario's elkaar overlappen is het gekozen deelscenario 
representatief voor het totaalbeeld. 

3.5.5 Wonen 2030: scenario 

Wonen in 2030 betekent meer dan alleen onderdak en bescherming hebben zoals het 
wonen ooit begonnen is. De primaire behoefte, het hebben van onderdak, is veranderd in 
een behoefte aan luxe. Geholpen door de technische vooruitgang wordt de mens op zijn 
of haar wenken bediend. Een voorbeeld hiervan is domotica. Dergelijke systemen zullen 
in 2030 standaard in de woningbouw ge·integreerd gaan worden. De wekker is via een 
netwerk verbonden met het espressoapparaat, zodat 's ochtends automatisch de koffie op 
het juiste tijdstip klaarstaat en gedronken kan worden. Een SMS-je is voldoende om de 
magnetron te informeren dat je een uurtje later thuiskomt van het werk zodat de magne
tron pas een uur later het eten gaat 'bereiden'. Het gemak dient de mens, maar welke 
gemakken dit zijn, bepaalt het individu zelf. De mens gaat zich verder verzelfstandigen 
en individualiseren en wil zijn of haar eigen keuzes kunnen maken. Als een huis gekocht 
wordt, is het niet meer dan normaal dater gekozen kan worden water op of aan de woning 
moet komen. In samenwerking met een architect, die het totaalbeeld moet bewaken, kan 
bijvoorbeeld de gevel en de plattegrond van de woning zelf gekozen worden. En omdat er 
veelal demontabel gebouwd wordt, is het eenvoudig om veranderingen aan de brengen. 
Deze veranderbaarheid zal ook nodig zijn omdat er niet alleen thuis gewoond, maar ook 
gewerkt wordt. Middels draadloze communicatiesystemen kan er over duizenden kilome
ters afstand gecommuniceerd worden en op deze manier wordt thuis werken gestimuleerd. 
Woonruimtes kunnen gemakkelijk groter worden gemaakt en veranderd worden in werk
ruimtes. Het gebrek aan openbare parkeergelegenheid wordt zoveel mogelijk opgelost 
door het creeren van parkeerplaatsen op eigen kavels. 

3.5.6 Bewoners zandstrand 

De nieuwe bewoners van de Zandstrand woningen hebben met ons om de tafel gezeten 
om te bekijken hoe hun wensen het beste in het renovatie-ontwerp in te passen zijn. De 
bewoners hebben hun wensen beschreven met betrekking tot indeling en uiterlijk, alle 
ruimten, parkeerplaatsvoorzieningen en werkvoorzieningen. Deze wensen worden kort en 
bondig beschreven. 
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Studenten 
De EUT (Eindhoven University of Technology) krijgt de laatste jaren steeds meer buiten
landse studenten die hier naartoe komen om te studeren. Deze groeiende stroom van 
studenten zorgt ervoor dat er te weinig studentenkamers in Eindhoven zijn. Er is ervoor 
gekozen om hier in de wijk Meerhoven rekening mee te houden en ruimte te reserveren 
voor studenten. In de Zandstrand woningen komen zeven studenten. Voor het vervoer 
naar de universiteit zijn de studenten veelal afhankelijk van het openbaar vervoer en de 
fiets. Daarom wensen zij een bushalte dichtbij het huis en een ruimte waar zij de fietsen 
veilig binnen kunnen zetten. De studenten willen een eigen ruime kamer met wasvoorzie
ning. De studenten willen liever niet dat er per zeven studenten maar een badkamer is. 
Een gezamenlijke woon- en kookruimte wordt wel gewaardeerd omdat studenten elkaar 
hier beter kunnen leren kennen. Een internetaansluiting op het supersnelle universiteits
netwerk is gewenst. 

G. J. van den Berg 
De 32-jarige Gerard heeft net een eigen bedrijfje opgezet en is op zoek naar een pand waar 
hij kan wonen en werken. Gerard doet vooral via de telefoon en via internet zaken en hoeft 
zodoende niet op een dure zichtlocatie in het centrum te zitten. Omdat hij alleenstaand is 
en al zijn tijd in zijn eigen bedrijf steekt heeft Gerard geen tijd om een tuin bij te houden. 
Een dakterras om toch buiten te kunnen zitten is wel gewenst. Vanuit het woongedeelte 
wil Gerard op een of andere manier contact hebben met zijn kantoor. Hij hoeft geen in het 
oog springende gevel te hebben, maar zou graag wel over de gevel willen meebeslissen. 

Familie Speenklaer 
De familie bestaat uit vader, moeder en twee kinderen. Ze willen verhuizen om in een wijk 
te gaan wonen waar wat meer groen is, en waar meer ruimte voor de kinderen is om te 
spelen. Ze wonen nu nog in een flatje, maar hier hebben ze geen achtertuin en te weinig 
bergruimte. In de nieuwe woning moet dan ook voldoende bergruimte aanwezig zijn en 
het huis moet een achtertuin hebben. Vader en moeder zouden graag een badkamer voor 
zichzelf hebben en een badkamertje voor de kinderen. Een eigen parkeerplaats is gewenst 
omdat ze de auto dan dicht in de buurt hebben staan. 

Familie Remallah 
Deze familie komt oorspronkelijk uit Turkije en zoekt een woning waar ze met zijn nege
nen kunnen wonen. De heer en mevrouw Remallah hebben vijf kinderen en de vader en 
moeder van mevrouw wonen ook bij hun in. Ze zoeken een ruime, maar betaalbare woning 
met minimaal twee badkamers en een grote tuin voor de kinderen. 

Patrick en Renee 
Dit jonge stel wil een moderne woning. Ze werken allebei hard aan hun carriere en willen 
ook de mogelijkheid hebben om thuis te kunnen werken. Tuinieren is geen hobby van hem 
en ook niet van haar. Ze willen erover mee kunnen beslissen hoe de eigen woning in elkaar 
zit om zodoende hun eigen identiteit aan de woning mee te geven. 
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Senioren 
De vergrijzing is een feit en er zijn nu in 2030 veel ouderen waar gepaste huisvesting 
voor nodig is. Deze ouderen hebben vaak nog een goede gezondheid, maar kunnen wel 
al weduwe of weduwnaar zijn. Een tuin is niet meer nodig en de woning moet makkelijk 
aanpasbaar zijn als er toch eventueel lichamelijke gebreken komen. 

Uit dit scenario blijkt dat de bewoners andere wensen hebben dan in de bestaande situ
atie het geval is en dat de samenstelling van de bewoners ook andere eisen met zich mee
brengt. Er moeten aanpassingen en veranderingen doorgevoerd worden in het bestaande 
blok om aan deze wensen te voldoen. De vraag is of het blok deze veranderingen aan kan 
en op welke manier deze woning veranderbaar is. Om hier inzicht in te verkrijgen is het 
noodzakelijk de bouwtechnische veranderbaarheid nader te analyseren. In het volgende 
hoofdstuk zal dit gebeuren aan de hand van de veranderpotentieelmethode. Als duidelijk 
wordt op welke manier de bouwtechnische veranderingen vorm moeten krijgen kan dit 
in het renovatie-ontwerp verwerkt worden. Zodoende vormen de wensen van bewoners, 
toekomstige ontwikkelingen en de veranderpotentieelmethode samen de basis voor het 
renovatie-ontwerp. 
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Of VINEX daadwerkelijk kampt met een gebrek aan verander
baarheid wordt in dit hoofdstuk met een objectieve methode 
getest. Het doe/ van de methode en de eisen aan de methode 
warden uitgelegd. Vervolgens wordt de inhoud en de werking 
van de methode toegelicht. De VINEX-Zandstrand-woning wordt 
in de methode vergeleken met een aantal referentiewoningen, 
hierbij warden de uitvoering en de resultaten besproken. Ten
slotte warden er conclusies getrokken naar aanleiding van de 
vergelijking met de referentiewoningen en warden er conclusies 
getrokken over de methode zelf. 
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4.1 Inleiding 

Uit het bewonersonderzoek en het onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen blijkt dat 
VINEX-woningen niet aansluiten op de wensen van de bewoners. Het is de verwachting 
dat deze discrepantie in de toekomst alleen nog maar grater wordt. Het zou dus mogelijk 
moeten zijn voor de bewoners van VINEX om de woningen aan te passen aan deze wensen 
en de toekomstige ontwikkelingen. In dit hoofdstuk doen we onderzoek naar de de veran
derbaarheid van de VINEX-woningen aan het Zandstrand in Meerhoven te Eindhoven. Hier
uit volgen aanbevelingen voor de bouwtechnische uitwerking van het renovatie-ontwerp 
van deze woningen, in tegenstelling tot de functionele uitwerking die uit het scenario is 
gevolgd. Het is van belang eerst het begrip veranderbaarheid te definieren. 

4.2 Doel van de methode 

4.2.1 Begripsbepaling veranderbaarheid 

In het algemeen wordt het begrip veranderbaarheid omschreven als aanpasbaar aan wis
selende omstandigheden. Als het begrip van toepassing is op een gebouw dan wordt met 
veranderbaarheid aangegeven dat een gebouw gemakkelijk aanpasbaar is aan wisselende 
omstandigheden. De omstandigheden bestaan uit (on)voorziene ontwikkelingen en veran
deringen in behoeftes (hoofdstuk drie). Veranderbaarheid moet in de ruimste zin van het 
woord gezien warden omdat ook het makkelijk vervangen en verplaatsen van bouwdelen 
binnen de definitie valt. Omstandigheden die bij vervanging een rol spelen hebben vooral 
te maken met de kwaliteitsachteruitgang van bouwproducten in de loop van de tijd zoals 
in hoofdstuk een in de renovatiegrafiek geschetst is. 

De veranderbaarheid waar hier over gesproken wordt, is in vier hoofdgroepen in te delen: 
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• Veranderbaarheid in functie/gebruik: Met deze veranderbaarheid wordt bedoeld dat 
een functieverandering van het gebouw eenvoudig te realiseren is zonder verande
ring in indeling, volume of uiterlijk. Dit is een vorm van niet-bouwtechnische veran
derbaarheid. 

• Veranderbaarheid in indeling: Met deze veranderbaarheid wordt bedoeld dat op een 
eenvoudige wijze de indeling van een gebouw veranderd kan warden. De probleem
gebieden zijn te vinden bij de binnenwandsystemen en bij de installaties. 

• Veranderbaarheid in volume: Met deze veranderbaarheid wordt bedoeld dat de 
woning makkelijk uitbreidbaar is. Er moet dus op een relatief eenvoudige wijze op-, 
onder- of aangebouwd kunnen warden. De probleemgebieden liggen op constructief 
en bouwtechnisch gebied. 

• Veranderbaarheid in uiterlijk: Met deze veranderbaarheid wordt bedoeld dat het 
uiterlijk van een gebouw eenvoudig veranderd kan warden. De nadruk ligt hier 
vooral op de gevels en daarmee de gevelsystemen. 

- hoofdstuk 4: veranderpotentieel -

Afb. 4.2.1-1 Veranderbaarheid mogelijk in indeling in 
het Rietveld Schroderhuis. 

Afb. 4.2.1-2 Veranderbaarheid mogelijk in volume bij 
het spaceboxsysteem. 

Rene Kuijten & Martijn van Bree VINEX 2030 



ml 211311 Rene Kuijten & Martijn van Bree 

Aan de hand van deze vier soorten van veranderbaarheid worden de volgende uitspraken 
over de Zandstrandwoningen gedaan. 

De veranderbaarheid in functie/gebruik zou door het concept multi-purpose redelijk goed 
moeten zijn. Het uitgangspunt is dat de woningen voor meerdere functies en doelgroepen 
bruikbaar zijn. Echter door de huidige bouwtechnische uitwerking van deze woningen is dit 
concept teniet gedaan. In elke woning is het programma van eisen voor een gezin inge
past. Zender bouwtechnische ingrepen is het niet mogelijk om hierin een andere functie te 
herbergen. Veranderbaarheid in functie/gebruik is hierdoor niet mogelijk 

Overeenkomstig met de veranderbaarheid in functie/gebruik is de bouwtechnische uitwer
king ook van invloed op de veranderbaarheid in indeling. Deze maakt het onmogelijk om 
op eenvoudige wijze de woning te veranderen. Echter door toedoen van het multi-purpose 
concept zijn de leidingen geconcentreerd rond de stabiliteitswand en overspannen de vloe
ren van woningscheidende wand naar woningscheidende wand. Met behulp van bouwtech
nische ingrepen is het dus mogelijk om een geheel vrije indeling te maken. De huidige 
woning biedt mogelijkheden met betrekking tot veranderbaarheid in indeling. 

De veranderbaarheid in volume van de woningen aan het Zandstrand is redelijk goed door 
de overcapaciteit aan ruimte in de woning. Echter op-, ender- of aanbouwen is vrijwel 
onmogelijk door een gebrek aan ruimte buiten de woning. 

Veranderbaarheid in uiterlijk is zonder rigoureuze ingrepen niet mogelijk. De gevels van 
de woningen zijn identiek en veranderingen hieraan zijn aan de voorzijde officieel niet 
toegestaan. Aan de achterzijde geven deze woningen slechts beperkt ruimte om aanpas
singen te doen. 

Deze uitspraken over de veranderbaarheid van de woningen aan het Zandstrand berusten 
op subjectieve meningen van ons als de beoordelaars binnen de vermelde terminologie 
van de vier soorten veranderbaarheid. Onze meningen over de veranderbaarheid van deze 
woningen kunnen verschillen van die van anderen. Om werkelijk uitspraken te kunnen doen 
over de veranderbaarheid van de Zandstrandwoningen moeten deze vergeleken worden 
met andere woningen. Het is praktisch onmogelijk om dergelijke vergelijkingen te maken 
aan de hand van bovenstaande uitspraken. Er is een objectieve methode nodig waarmee 
de verschillen in veranderbaarheid tussen de Zandstrandwoningen en andere woningen 
gemeten kunnen worden. Een dergelijke methode maakt het mogelijk om uitspraken te 
doen over de veranderbaarheid van een woning ten opzichte van andere woningen. 

4.2.3 Gebruik 

De beoordelingsmethode om de veranderbaarheid van een woning te bepalen, kan op twee 
verschillende manieren worden gebruikt. De methode kan in het ontwerpproces ingezet 
worden om te beoordelen welke mate van veranderbaarheid de woning op de tekentafel 
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heeft. Op deze manier kan gekeken worden waar er nog verbeteringen mogelijk zijn voor
dat de woning daadwerkelijk gebouwd wordt. In dit geval is het een controlemiddel voor 
architect. De methode kan ook gebruikt worden om de bestaande woningbouw te analy
seren. In het geval van bijvoorbeeld renovatie kunnen de sterke en zwakke punten met 
betrekking tot de veranderbaarheid in kaart worden gebracht, zodanig dat hier met het 
renovatie-ontwerp op ingespeeld kan warden. De methode is bij een dergelijk gebruik een 
hulpmiddel voor een architect, waarbij samen met de bewoners keuzes gemaakt kunnen 
warden. Het grote voordeel is dat bestaande woningen en nog te bouwen woningen allebei 
met dezelfde methode beoordeeld kunnen warden. Bij dit afstudeerproject is deze methode 
ontwikkeld om een analyse te maken van de bestaande woningen aan het Zandstrand om 
zodoende te komen tot aanbevelingen voor het renovatie-ontwerp. 

4.3 Eisen aan de methode 

4.3.1 Bestaand onderzoek 

Voor het ontwikkelen van de methode om de veranderbaarheid te beoordelen is het nood
zakelijk om te bepalen waarop de verschillende woningen ten opzichte van elkaar vergele
ken moeten worden. Vandaar dater eisen gesteld worden aan de methode. Hierbij heeft 
het bestaande onderzoek van E. Durmisevic67 ons geholpen. Zij heeft aan de Technische 
Universiteit in Delft onderzoek gedaan naar veranderbaarheid. Hierbij heeft zij een aantal 
criteria voor bouwtechnische details opgesteld waarmee zij de mate van veranderbaarheid 
kan bepalen. Dit onderzoek is de basis geweest voor de ontwikkeling van onze methode. 
Er zijn van dit onderzoek begrippen overgenomen, aangepast, maar ook toegevoegd om 
tot de methode te komen zoals die er nu ligt. 

4.3.2 Gebouwstructuur 

Het is van belang dat inzicht wordt verkregen in de gebouwstructuur zodat duidelijk wordt 
welke bouwtechnische details van invloed zijn op de verschillende soorten veranderbaar
heid en van toepassing zijn op de methode. Dit inzicht begint bij het definieren van de 
begrippen gebouw en bouwdeel alvorens verder op de details ingegaan kan worden. Hierbij 
is gebruik gemaakt van de volgende definities van M. Eekhout: 

Het gebouw is in bouwtechnische opzicht het totale gehee/ van a/le bouwdelen in gemon
teerde toestand. 

Een bouwdee/ is een verzameling van onderdelen van een gebouw met identieke techni
sche functies. 21> 

21> Eekhout, M., 'Tussen produktontwikkelen en de-systematiseren'. In: De bouwadviseur, Mei 1994: p.10-14. 
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Uit voorgaande definities kan geconcludeerd worden dat een gebouw bouwdelen bevat met 
verschillende functies. De klassieke functie-indeling zoals Habraken22> deze geformuleerd 
heeft, wordt als uitgangspunt gebruikt: 

• (Weefsel); 
• Drager; 
• Schil; 
• Inbouw; 
• Installaties . 

Een bouwdeel op haar beurt kan opgesplitst worden in m 2 -pakketten en verbindingen. 
Een m 2 -pakket is een doorsnede-opbouw van het bouwdeel met duidelijk te onderschei
den eigenschappen tussen begrenzende verbindingen. Een verbinding is het koppelende 
element tussen de m 2 -pakketten. De belangrijkste te onderscheiden bouwdelen zijn de 
vloeren, daken, binnenwanden, gevels, funderingen (en installaties). Deze worden in de 
methode op het niveau van verbindingen en m 2 -pakketten beoordeeld. 

gebouw 

bouwdeel bouwdeel 

verbindingen m2-pakketten verbindingen m2-pakketten 

Afb. 4 .3.2-1 Schematische onderverdeling van een gebouw in bouwdelen, verbindingen en m2 -pakketten 

22> Habraken, N.J ., De dragers en de mensen: het einde van de massawoningbouw. Eindhoven: Stichting Archi
tecten Research, 1985. 
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bouwdelen: 

a: funderi ng 

b: vloer 
c 

c: gevel e 
b 

d: binnenwand 

e: woningscheidende wand 

f: dak 

c 

b 
~ d 

Afb. 4.3.2-2 Bouwdelen die beoordeeld worden in de methode 

4.3.3 Detailkeuze veranderbaarheid 

De beoordelingsmethode is ervoor geschikt om woningen te vergelijken. Voorwaarde hier
voor is dat bij iedere woning dezelfde bouwdelen (details) beoordeeld worden die repre
sentatief zijn voor de mate van veranderbaarheid. Deze details geven in grote mate aan of 
er aan, bij of op gebouwd kan worden, of de indeling veranderd kan worden, of de woning 
vergroot kan worden door de woningscheidende wand te doorbreken, of de gevel vervan
gen kan worden, of de vloeren verplaatsbaar zijn, kortom of de mate van veranderbaar
heid hoog is of juist niet. Op afb. 4.3.3-1 en in tabel 4.3.3-1 worden in een schematische 
doorsnede de gekozen details op de volgende bladzijde weergegeven. 
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Afb. 4.3.3-1 Beoordelingsdetails 

Tabel 4.3.3-1 Detailnummers met bijbehorende bouwdelen 

Detailnummer bouwdeel 1 bouwdeel 2 

A fundering(a) gevel(c) 
B fundering(a) vloer(b) 
C gevel(c) vloer(b) 
D gevel(c) dak(f) 
E binnenwand(d) vloer(b) 
E (horizontaal detail) gevel(c) woningscheidende wand(e) 
G fundering(a) woningscheidende wand(e) 
H vloer(b) woningscheidende wand(e) 

Veranderbaarheid met betrekking tot volume komt tot uiting in geveldetails en dakdetails. 
Dit zijn immers de plaatsen waar iets op vast moet worden gemaakt of iets doorbroken 
moet worden. In de details A, B, C, D en F wordt dit beschouwd. Veranderbaarheid met 
betrekking tot de indeling en in minderde mate tot de functie heeft te maken met de 
manier waarop de binnenwanden aansluiten op vloeren en wanden. In de details E en 
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G wordt de binnenwand en de woningscheidende wand bekeken. Zo wordt er inzicht ver
kregen of de binnenwand makkelijk te demonteren is zodat de indeling gemakkelijk kan 
worden aangepast. In de details F, G en H komt de mogelijkheid tot een woningdoorbreking 
naar voren, deze hebben betrekking op zowel de indeling als op het volume. Veranderbaar
heid met betrekking tot het uiterlijk is in alle detai ls terug te zien, en met name in de 
geveldetails. 

4.4 Inhoud van de methode 

4.4.1 Inleiding 

In de voorgaande paragrafen zijn randcondities omschreven met betrekking tot de bepaling 
van de methode en is er bepaald welke details beoordeeld zullen worden ter bepaling van 
de mate van veranderbaarheid. In deze paragraaf zal worden toegelicht wat de methode 
inhoudt en er wordt beschreven waarop de details worden beoordeeld. Dit zijn de criteria, 
subcriteria, indicatoren en alternatieven. 

4.4.2 Mate van veranderbaarheid 

Om de mate van veranderbaarheid van een woning te kunnen bepalen is het van belang 
het begrip veranderbaarheid verder uit te splitsen zodat een objectieve beoordeling moge
lijk wordt. De mate van veranderbaarheid noemen we het veranderpotentieel. Het veran
derpotentieel is gebaseerd op de bouwtechnische detaillering van een woning en moet een 
indicatie geven over de potentie van de woning om aangepast te kunnen worden. 

Onder het begrip veranderpotentieel staan criteria, subcriteria en indicatoren met bijbeho
rende alternatieven zoals op het boomdiagram op afb. 4.4.2-1 op de volgende bladzijde te 
zien is. 

De methode ter bepaling van het veranderpotentieel gaat uit van het beoordelen van 
details op indicatoren. De criteria, subcriteria, indicatoren en alternatieven die onder het 
begrip veranderpotentieel staan, zullen samen met de beoordelingsmethode in de volgende 
paragrafen worden uitgelegd. 
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Afb. 4.4.2-1 Boomdiagram van begrippen die onder het veranderpotentieel vallen 
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4.4.3 Methode 

De methode ter bepaling van het veranderpotentieel gaat uit van het beoordelen van 
acht details (A t/m H) op tien indicatoren. Deze indicatoren zijn voortgevloeid uit de defi
nitie van het veranderpotentieel met daaronder de uitsplitsing naar criteria en subcriteria. 
Onder de indicatoren staan een aantal alternatieven benoemd. Voor de details moet iedere 
keer het alternatief gekozen warden dat voor het desbetreffende detail van toepassing 
is. Doordat een vast aantal details is gekozen, kan het veranderpotentieel van verschil
lende woningen met elkaar vergeleken warden. In elk detail komen altijd twee bouwdelen 
samen, die door middel van een verbinding aan elkaar vast gemaakt zijn. 

De methode bekijkt hierbij de onafhankelijkheid van de bouwdelen en de uitwisselbaarheid 
van de verbinding. 

4.4.4 Criteria en subcriteria 

Criteria 
De twee criteria van het veranderpotentieel zijn onafhankelijkheid en uitwisselbaarheid. 

Onafhankelijkheid kan gedefinieerd warden als het zelfstandig kunnen functioneren. Door 
het reduceren van de afhankelijkheid tussen de bouwdelen kunnen deze apart van elkaar 
veranderen zonder dat er belemmeringen optreden bij het andere bouwdeel. Onafhan
kelijkheid is de mogelijkheid van m 2 -pakketten om herkenbaar te zijn als verschillende 
delen van een gebouw door functionele en materiaaltechnische eigenschappen. Uit deze 
definitie kan geconcludeerd warden dat enerzijds de hierarchie in het m 2 -pakket van 
belang is om de herkenbaarheid van de verschillende delen te bepalen, anderzijds zijn de 
m 2 -pakketeigenschappen van belang. 

Uitwisselbaarheid geeft de mate aan waarin de verbinding losgekoppeld of vervangen kan 
warden. In theorie spreekt men over de m 2 -pakketten en de verbinding ertussen, in de 
praktijk is deze scheidslijn minder duidelijk. Het kan aan de ene kant het uiteinde van 
een bouwdeel zijn, aan de andere kant is het juist het begin van een volgend bouwdeel. 
De uitwisselbaarheid hangt enerzijds af van de eigenschappen van de verbinding zelf, de 
verbindingseigenschappen, anderzijds van de relatie tussen de te verbinden bouwdelen, 
de hierarchie. 

De onafhankelijkheid en de uitwisselbaarheid zijn gekoppeld aan de gebouwstructuur om 
duidelijk te maken hoe een detail met m2-pakketten en verbindingen beoordeeld wordt. 

Voor de bepaling van de onafhankelijkheid wordt gekeken naar de m2-pakketten waaruit 
het detail is opgebouwd. Het gaat om de hierarchie in de m2-pakketten en de eigenschap
pen van de m2-pakketten. 
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Voor de bepaling van de uitwisselbaarheid dient naar de verbinding tussen de mLpakketten 
gekeken te warden. Het gaat hier over de zogenaamde verbindingshierarchie, en om de 
eigenschappen van de verbinding. 

Subcriteria 
De subcriteria onder onafhankelijkheid zijn: 

• m2-pakkethierarchie; 
• m2-pakketeigenschappen. 

De m2-pakkethierarchie bekijkt de rangorde binnen de m2-pakketopbouw van de twee 
m2-pakketten afzonderlijk. Bij de m2-pakketeigenschappen wordt er vooral naar de levens
duur van de afzonderlijke m2-pakketten gekeken. 

De subcriteria onder uitwisselbaarheid zijn: 

• verbindingshierarchie; 
• verbindingseigenschappen. 

De verbindingshierarchie bekijkt de rangorde van de twee gekozen m2-pakketten, maar 
nu ten op zichte van elkaar. De verbindingseigenschappen karakteriseren de verbinding 
tussen de twee m2-pakketten. 

Zoals op afb. 4.4.4-1 naar voren kwam, wordt de onafhankelijkheid van twee m2-pakket
ten bepaald en bij de uitwisselbaarheid wordt er maar een verbinding beoordeeld (afb. 
4.4.4-2). Om toch tot een score te komen voor de woning wordt bij de onafhankelijkheid 
het m2-pakket met de laagste score als representatief voor het totale detail beschouwd, 
immers de keten is zo sterk als de zwakste schakel. 

4.4.S Indicatoren en alternatieven68 

Indicatoren 
De indicatoren zoals deze uiteindelijk in deze methode gebruikt zijn, zijn gebaseerd op het 
onderzoek van E. Durmisevic. 67 Een belangrijk criterium waaraan de indicatoren moesten 
voldoen is dat de indicatoren rechtstreeks effect op de veranderbaarheid moesten hebben. 
De grootte van een bouwdeel en of het horizontaal of verticaal bevestigd moet warden 
speelt dan geen rol. Bij bestaande indicatoren zoals Durmisevic ze beschreven heeft, zijn 
de alternatieven geanalyseerd. Waar nodig zijn deze gewijzigd en verder uitgediept aan 
de hand van literatuurstudie. Als laatste zijn ook nieuwe indicatoren met nieuwe bijbeho
rende alternatieven toegevoegd. Deze veranderingen zijn in onze ogen onmisbaar voor een 
objectieve beoordeling van de veranderbaarheid. 
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De indicatoren zijn met behulp van de alternatieven gedefinieerd. Hierbij zijn de alterna
tieven zo helder mogelijk opgeschreven zodat er geen ruimte is voor een andere inter
pretatie. Hiermee ontstaat een bruikbare objectieve methode met duidelijk gedefinieerde 
begrippen. De tien indicatoren zijn de concrete onderdelen waarop de acht details beoor
deeld worden. Voor ieder detail moet het bijbehorende alternatief gezocht worden dat 
onder de indicatoren staat. 

M2-pakkethierarchie: 
1. vormingswijze/stadium 
2. compositie 
3. clustering 

M2-pakketeigenschappen: 
4. technische levensduur 
5. functionele levensduur 

Verbindingshierarchie: 
6. systematisatie 
7. aansluitingsvorm 
8. ordening 

Verbindingseigenschappen: 
9 . methode van verbinden 
10. bereikbaarheid 

De indicatoren hebben geen directe link met de vier soorten veranderbaarheid zoals die 
op bladzijde 46 genoemd staan. De indicatoren geven een indicatie over de details door 
een keuze te maken uit de bijbehorende alternatieven. De details geven wel een indicatie 
over het soort veranderbaarheid. Deze staan vermeld in subparagraaf 4.3.3 Detailkeuze 
veranderbaarheid 

Alternatieven 

De verschillende alternatieven behorende bij de bovengenoemde tien indicatoren staan 
in de bijlage B8 vermeld. Hierin staan de indicatoren en bijbehorende alternatieven toege
licht. De alternatieven staan iedere keer boven de uitleg. Het bovenste alternatief geeh 
een hoge veranderbaarheid aan en het laagste alternatief een lage. 

! 
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criteria 

subcri teria 

indicatoren 

altematieven CJCJCJ CJCJCJ CJCJCJ CJCJCJ 
CJCJCJ CJ CJ CJ CJCJCJ CJCJCJ 
CJCJCJ CJ CJ CJ CJCJCJ CJCJCJ 

Afb. 4.5.1-1 Voorbeeld van een schematisch model van 
een beslissingshierarchie 

VltEX 20.10 Rene Kuijten & Martijn van Bree 

Voorbeeld: alternatieven bij indicator 1: vormingswijze/stadium 

• Component; 
• Subcomponent; 
• Element; 
• Halffabrikaat; 
• Materiaal; 
• Grondstof . 

Per detail dient er een keuze gemaakt te worden uit het alternatief dat van toepassing is 
op dat detail. Het detail kenmerkt zich dus door de tien gekozen alternatieven. Aan de 
hand van dit kenmerk kunnen er nu uitspraken gedaan worden over de veranderbaarheid. 
Immers de alternatieven zijn de input voor de indicatoren. De indicatoren geven informatie 
over de m 2 -pakketeigenschappen, de m 2 -pakkethierarchie, de verbindingseigenschappen 
en de verbindingshierarchie. En de indicatoren zijn de input van de subcriteria. De subcri
teria geven informatie over de bouwdelen. En de subcriteria zijn de input voor de criteria. 
De criteria geven informatie over het gebouw. Deze bepalen uiteindelijk het veranderpo
tentieel en dus de mate van veranderbaarheid van dat gebouw. 

Uit het bovenstaande en het boomdiagram op afbeelding 4.4.2-1 blijkt dat de verschil
lende criteria, subcriteria, indicatoren en alternatieven bij de bepaling van het verander
potentieel geen gelijk aandeel hebben. Dit geldt zowel voor de indicatoren in verhouding 
tot de criteria en subcriteria, als voor de alternatieven onderling. Het is noodzakelijk om 
de alternatieven ten opzichte van elkaar en de indicatoren ten opzichte van de criteria en 
subcriteria te beoordelen. Op deze manier is het mogelijk om een score toe te kennen die 
overeenkomt met het aandeel dat het alternatief heeft op het veranderpotentieel. Er is 
behoefte aan een multicriteria evaluatie. 

4.5 Werking van de methode 

4.5.1 AHP scorebepalings10 

Multicriteria evaluaties worden gebruikt om uit verschillende alternatieven het beste alter
natief te kiezen. Een veelgebruikte multicriteria evaluatie om te helpen bij het nemen van 
besluiten en het maken van keuzes is het AHP (Analytic Hierarchy process). AHP geeft 
de mogelijkheid om te concretiseren door van subjectieve meningen tot objectieve oorde
len te komen. Dit is de reden geweest om voor AHP te kiezen. Het is de bedoeling een 
objectieve methode te maken om de veranderbaarheid vast te stellen in tegenstelling tot 
de subjectieve uitspraken uit paragraaf 4.2.1. AHP gebruikt hiervoor hierarchische beslis
singsmodellen aan de hand van een rekenkundige basis. Deze beslissingshierarchie bevat 
het hoofddoel, het veranderpotentieel, met de bijbehorende criteria, subcriteria, indicat6-
ren en alternatieven uit de subparagrafen 4.4.4 en 4.4.5. / 

/ 
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De criteria worden onderling vergeleken. Ditzelfde gebeurt ook met de subcriteria, indi
catoren en alternatieven. Hierdoor wordt per criterium, subcriterium, indicator en alter
natief een waarde toegekend. Dit wordt ook wel paarsgewijze vergelijking genoemd. Op 
elk niveau (criteria-, subcriteria-of indicatorenniveau) worden deze paarsgewijze vergelij
kingen gemaakt. Deze vergelijkingen worden gemaakt op basis van belangrijkheid, voor
keur of waarschijnlijkheid. Deze complexe vergelijkingen zijn gemaakt met behulp van het 
computerprogramma ExpertChoice. 

4.5.2 ExpertChoice 

ExpertChoice is het programma dat gebaseerd is op AHP en bestaat uit drie onderdelen: 

• Structuring; 
• Evaluation and choice; 
• Ratings. 

Structuring 
In het onderdeel structuring is het veranderpotentieelmodel/boomdiagram (afb. 4.4.2-1) 
ingevoerd in het programma. 

Omdat in het vooronderzoek het doel, namelijk het bepalen van het veranderpotentieel, 
de criteria, de onafhankelijkheid en uitwisselbaarheid, de subcriteria, de m 2 -pakket
eigenschappen, de m 2 -pakkethierarchie, de verbindingseigenschappen en de verbin
dingshierarchie al vaststonden heeft het onderdeel structuring vooral zijn toepassing 
gehad bij het bepalen van de alternatieven. Hierbij heeft een opsomming van indicatoren 
van m 2 -pakketeigenschappen, m 2 -pakkethierarchie, verbindingseigenschappen en ver
bindingshierarchie plaatsgevonden. Aan de hand daarvan heeft er een eliminatie plaats
gevonden waarbij de indicatoren die niet voldoende van toepassing waren op het 
veranderpotentieel verwijderd werden uit het model. Van de overgebleven indicatoren zijn 
de alternatieven geformuleerd. 

Evaluation and choice 
Het model dat tijdens de structuring is gemaakt, is de input voor de evaluation and choice. 
Door middel van paarsgewijze vergelijkingen worden waarden toegekend aan de criteria, 
subcritria, indicatoren en alternatieven. Deze vergelijkingen kunnen plaats vinden op basis 
van de mate waarin de ontwerper van het model de verschillende onderdelen belangrijk 
vindt, welke voorkeur de ontwerper heeft voor bepaalde onderdelen of welke gebeurte
nissen volgens hem het meest waarschijnlijk zijn. Deze beslissingen kunnen ingevoerd 
worden aan de hand van verbale beantwoording van vragen, door het invoeren van nume
rieke waarden of het grafisch tekenen van bovenstaande onderdelen. Deze beslissingme
thoden zijn gebaseerd op een schaal van 1/9 tot en met 9. Hierbij is 1 het middelpunt 
waarbij de hoogste waarde negen maal zo groot is en de kleinste waarde negen maal zo 
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klein is. Aan de hand van deze waarden berekent het programma de gewichten van de 
criteria, subcriteria en indictoren en de scores van de alternatieven. 

De criteria, subcriteria en indicatoren zijn op basis van belangrijkheid beoordeeld. De in 
onze ogen belangrijkste onderdelen hebben zodoende het meeste invloed op het uiteinde
lijke doel, het veranderpotentieel. Dit veranderpotentieel heeft de waarde van 1, ofwel 
100% gekregen. De criteria hebben van deze 100% een bepaald percentage gekregen 
afhankelijk van de belangrijkheid. Hiervan hebben vervolgens de subcriteria en de indi
catoren ook weer bepaalde percentages toegekend gekregen nadat er een paarsgewijze 
vergelijking had plaatsgevonden. Dit wordt de ideaalmethode genoemd. 

De alternatieven zijn beoordeeld op basis van voorkeuren. Hierbij heeft het meest gunstige 
alternatief eveneens de waarde 1, ofwel 100% gekregen. De minder ongunstige alterna
tieven hebben hiervan een bepaald percentage toebedeeld gekregen afhankelijk van de 
verhouding tot het meest gunstige alternatief. Zodoende behaalt een te beoordelen detail 
de score van 100% voor het veranderpotentieel indien deze aan alle meest gunstige alter
natieven voldoet. Uiteindelijk komt hier het boomdiagram uit dat bij structuring ingevoerd 
is, met daaraan vast de scores van de criteria, subcriteria, indicatoren en alternatieven 

Nadat alle paarsgewijze vergelijkingen gemaakt zijn, is gekeken of de ingevoerde antwoor
den elkaar niet tegenspreken. Het programma ExpertChoice berekent deze inconsistentie 
van de antwoorden. Dit is een getal tussen O en 1. Als vuistregel geldt dat indien dit 
getal hoger is dan 0,1 er sprake is van een problematische inconsistentie. Als dit het geval 
is, moeten de paarsgewijze vergelijkingen opnieuw gemaakt worden, net zolang tot deze 
inconsistentie onder de 0,1 komt. Nadat we zelf de vergelijkingen hadden gemaakt bleek 
de inconsistentie onder de 0,1 te zitten. 

Ratings 
In het laatste onderdeel ratings wordt de informatie uit de details ingevoerd. Hierbij wordt 
het bijbehorende alternatief bij het detail aangewezen. Als dit voor alle indicatoren is 
gedaan ontstaat er een totaalscore van het veranderpotentieel van het betreffende detail. 
Hierna kan het bevestigen dan wel ontkrachten van de gestelde verwachting beginnen en 
kunnen er conclusies getrokken worden. 

Voor het verbeteren van de details kan het ratingprogramma ook gebruikt worden omdat 
op een makkelijke manier te zien is wat de invloed van een bepaald criterium of indicator 
is wanneer deze bijvoorbeeld een hogere beoordeling krijgt. 

De uiteindelijke scores per detail komen uit tussen de 0 en de 1, waarbij de hoogste score 
1 is en de laagste een 0. Om een overzichtelijke en bruikbare score te krijgen zijn de scores 
in categorieen ingedeeld. Waarbij A de categorie is met het hoogste veranderpotentieel en 
E de categorie met het laagste. In de tabel op de volgende bladzijde staat dit weergege
ven. 
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Tabel 4.5.2-1 Score-indeling naar categorieen 
Categorie Score Omschrijving 
A 0,8 - 1 goed veranderbaar 
B veranderbaar 
c 0.4 - 0.6 , ~ 

neutraal 
D matig veranderbaar 
E o - 0,2 slecht veranderbaar 

4.6 Uitvoering van de methode 

4.6.1 Detailinvoer voorbeeld 

Nu de werking van de methode beschreven is, is het mogelijk om deze te verduidelijken 
aan de hand van een voorbeeld alvorens de daadwerkelijke invoer van de details begint. 
Als voorbeeld staat op de volgende bladzijde de analyse van het Zandstrandfunderingsde
tail nummer A beschreven. In dit detail bekijken we de aansluiting tussen de fundering 
(rood) en de gevel (groen). Voor dit detail staan de bijbehorende alternatieven op de vol
gende bladzijde beschreven en het uiteindelijke veranderpotentieel van dit detail. Omdat 
de waarderingen in het ExpertChoice programma berekend zijn, zijn deze getallen een 
percentage van de maximale veranderbaarheid. Deze getallen zijn niet duidelijk interpre
teerbaar. Aan de hand van bovenstaande tabel 4.5.2-1 zijn deze getallen gecategoriseerd 
zodat makkelijk begrepen wordt wat de getallen inhouden met betrekking tot de verander
baarheid. 

Tabel 4.6.1-1 Alternatieven en scores detail A van de Zandstrand VINEX-woning 
Indicator Alternatief Alternatief x Indicator Score 
vormingswijze element 0.417 x 0.0215 0.009 
compositie gelaagd o 405 x 0.0087 0.004 
clustering een functie 1.000 x 0 .0531 0.053 
technische lev 45-60 0.778 x 0.0417 0.032 
functionele lev. sch ii 0.233 x 0 .2083 0.049 
systematisatie groep 2 0.655 x 0.0430 0.028 
aansluitingsvorm 1-zijdig 1.000 x 0.0175 0.018 
ordening >f ± >lev 0.171 x 0.1062 0.018 
methode van verb. metselwerk 0.232 x 0.4176 0.097 
bereikbaarheid zonder schade o 627 x 0.0833 0.052 
totaalscore 0.360 

Totaalscore voor detail A van de Zandstrand VINEX woning is 0,36. Dit houdt in dat dit 
detail matig veranderbaar is. 
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4.6.2 Referentiewoningen 611 

De VINEX-woning gelegen aan het Zandstrand te Meerhoven zal vergeleken worden met 
een aantal andere woningbouwprojecten om te kijken hoe het veranderpotentieel van deze 
woning zich verhoudt tot dat van andere woningen. Hierdoor kan inzicht verkregen worden 
op welke punten de VINEX-woning verbeterd kan worden. De groep referentiewoningen 
bestaat uit een woning van ongeveer 30 jaar oud representatief voor naoorlogse woning
bouw, en nieuwbouwprojecten die onder de vlag van IFD-bouwen en CGB gerealiseerd 
zijn. Deze woningen dienen als graadmeter voor de positie van de gekozen VINEX-woning 
en als inspiratiebron om oplossingen te genereren voor het renovatie-ontwerp. Voor dit 
onderzoek zijn in totaal 49 details van elf woningen (VINEX-woning en tien referentie
woningen) ingevoerd. In de tekeningenbijlage staan de details geschetst. Het SEV Pro
gramma Demonstratieprojecten Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen (IFD-bouwen) 
is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer (VROM) en Economische Zaken (EZ). Het doel van het programma is het 
bevorderen van de toepassing van IFD-bouwen in de bouwpraktijk. Het programma komt 
tot stand in samenwerking met organisaties uit het bouwbedrijfsleven, waaronder AVBB, 
NVTB, Aedes, BNA, ONRI en RGD. De demonstratieprojecten krijgen de status IFD als ze 
aan de gestelde voorwaarden van IFD-bouwen voldoen. 

SBR (Stichting Bouw Research) verzamelt kennis en informatie die bouwpartners nodig 
hebben in hun dagelijks werk. SBR heeft de laatste jaren onderzoek naar de consument en 
hun wensen gedaan. Daaruit is de conclusie gekomen dat kopers en huurders meer invloed 
willen op de uitstraling, de indeling en de afwerking van hun woning. Die wens is het 
antwoord op de monotonie van de woningen die in grote aantallen op VINEX-locaties ver
rijzen. Woningen waarvan de functionaliteit bovendien niet aansluit op de wensen van de 
gebruikers. Daarom zijn onder de naam CGB, Consument Gericht Bouwen, demonstratie
projecten verzameld die kenmerkend zijn voor het consument gericht bouwen. De bedoe
ling van de IFD- en de CGB-status is dat dit een vernieuwde impuls geeft aan de totale 
bouwsector. Hieronder staan de referentiewoningen opgesomd. 

A+ woning 
Ecoflex 
Kameleonwoning 
Reflexwoning 
Smarthouse 
Trento 
Blokkendooswoning 
Moduulwoning 
Multiple choice woning 
Jaren '70 woning 

IFD 
IFD en CGB 
IFD 
IFD 
IFD 
IFD 
CGB 
CGB 
IFD en CGB 

In Bijlage Bll staan de referentiewoningen beschreven. 
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4.7 Resultaten van de uitvoering 812 

De totaalscores van alle woningen staan in onderstaande tabellen weergegeven 
Tabel 4. 7-1 Veranderpotentieelscores per detail weergegeven 
Detail A ~D~e~t_a~il~B~~~~~~~~~~~ 

Reflex 0,698 Kamel eon 0:958 
A± 0 

j 
676 A± 0 

I 
847 

Kameleon 0,645 Reflex 0,583 
jaren '70 0 

j 
363 VIN EX 0,577 

VIN EX 0,360 Blokkendoos 0 
I 
573 

Blokkendoos 0 
j 
308 jaren '70 0,479 

Detail C Detail D 
Reflex 0,703 Smarthouse 0 

j 
678 

A± 0,686 A± 0 
j 
664 

Kameleon 0 
j 
655 Kamel eon 0.660 . 

Trento 0 
j 
652 Multiple choice 0 

j 
624 

Smarthouse 0 
j 
649 Reflex 0:618 

Eco flex 0 
j 
641 Moduul 0 

j 
596 

Multiple choice 0 
j 
586 Trento 0,574 

Moduul 0 
j 
327 jaren '70 0 

j 
344 

VIN EX 0,317 VIN EX 0,307 
jaren '70 0 

j 
316 

Blokkendoos 0,285 

Detail E Detail F 
Kamel eon 0 

j 
652 A+ 0 697 

j 

Smarthouse 0,640 Kameleon 0:645 
VIN EX 0,289 Ecoflex 0.629 . 
jaren '70 0,284 Smarthouse 0.617 

VIN EX 0,396 
jaren '70 0 386 

j 

Blokkendoos 0 292 
j 

Detail G Detail H 
Kamel eon 0 883 
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Op de volgende pagina's zijn de scores in grafiekvorm weergegeven. 
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4.8 Conclusies en aanbevelingen uitvoering 

Uit de grafieken blijkt dat de Zand strand woning ( =VINEX) gemiddeld twee categorieen 
lager scoort dan de referentiewoningen . Per detail gaan we kort in op het waarom van deze 
scores. 

Detail A 
Bij dit detail scoort de VINEX-woning lager dan bijvoorbeeld de Reflexwoning omdat de 
natte gemetselde verbinding tussen de fundering en de gevel niet demontabel is. In de 
pakkethierarchie verschilt het omdat bij de meeste referentieprojecten de vormingswijze 
component of subcomponent is, terwijl dit bij de VINEX-woning dit element is. Opvallend 
is ook de lage score van de Blokkendooswoning, dit is te verklaren omdat het detail bijna 
geheel overeenkomt met het detail van de VINEX-woning. 

Detail B 
De scores van dit detail liggen wat dichter bij elkaar dan bij detail A. De aansluiting van de 
fundering met de vloer is vaak een betonnen element op een gestorte fundering, waarbij 
veelal het verschil gemaakt wordt door de vloer zwevend op de fundering te leggen in 
plaats van aan te storten. Een ander verschil zit in systematisatie waarbij duidelijk wordt 
dat twee componenten beter scoren dan bijvoorbeeld een element en een materiaal. 

Detail C 
De aansluiting van de gevel met de vloer is erg gevoelig voor de verbindingsmethode die 
gebruikt is. Op afb. 4. 7-1 is dit ook duidelijk af te lezen want een tweedeling is in een 
oogopslag zichtbaar. De woningen die laag scoren hebben allemaal een gemetselde of 
gestorte verbinding tussen de gevel en de vloer zitten. Deze verbinding is niet demontabel 
en daarom moeilijk veranderbaar. Het Reflexdetail scoort net nog iets beter dan de andere 
details omdat de bereikbaarheid van het detail beter is. 

Detail D 
Opvallend is dat alleen de VINEX-woning en de jaren '70 woning slecht scoren. Dit valt te 
verklaren uit het feit dat de verbindingsmethode bij deze twee woningen anders is dan bij 
de andere woningen. Bij de andere woningen wordt de verbinding tussen de gevel en het 
dak vaak uitgevoerd in een boutverbinding waardoor deze weer te demonteren valt. Bij de 
VINEX-woning is deze verbinding aangestort en bij de jaren '70 woning is er een anker in 
de vloer gestort waar de muurplaat op bevestigd zit. Opvallend is dat er bij geen van de 
woningen componenten gebruikt worden in dit detail, een subcomponent bij A+ en Reflex 
is het beste alternatief. Het Smarthouse scoort het beste omdat deze verbinding ook het 
best te bereiken valt. 
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Detail E 
De veranderbaarheid van de aansluiting tussen de vloer en de binnenwand is vooral 
gebaseerd op de verbindingseigenschappen van de verbinding. Kijken we naar de VINEX
woning dan zien we dat deze traditioneel opgemetseld is. Bij de Kameleon is gebruikt 
gemaakt van een flexibel en demontabel binnenwand systeem. Hierbij worden er profielen 
gesteld en met een schroefverbinding aan de vloer vastgemaakt. De tussenruimte wordt 
opgevuld met isolatiemateriaal en de wand wordt meestal afgewerkt met een gipskarton
plaat. Een ander verschil tussen het metselen en het montagesysteem is het verschil in 
bouwtijd. De heer Gerits van de SWS-woningstichting vertelde ons dat de bewoners van 
de Kameleonwoningen geen stucwerk op de wand hebben aangebracht, maar deze alleen 
maar hebben geschilderd. De naden die zichbaar waren, werden niet als hinderlijk erva
ren. 

Detail F 
Zeals op afb. 4.7-2 duidelijk te zien is, scoort de VINEX-woning weer lager dan de andere 
woningen. In dit horizontaal detail van gevel en woningscheidende wand komt naar voren 
dat ook hier de verbindingsmethode het zwaarst weegt. De gestorte/gemetselde verbin
dingen zijn moeilijk of niet te demonteren. De gevel en de woningscheidende wand hebben 
vaak een verschillende levensduur waardoor dit detail vraagt om een meer flexibele oplos
sing. De vormingswijze en de systematisatie verschillen per woning. Opvallend is hier dat 
de Blokkendoos duidelijk de laagste score heeft, ook hier is er sprake van een natte ver
bindingswijze. 

Detail Gen H 
In dit detail waar de verbinding tussen de fundering of vloer met de woningscheidende 
wand bekeken is, komt naar voren dat de Kameleon een behoorlijke hoge score heeft 
ten opzichte van de anderen. Dit begint al bij de vormingswijze waar voor de Kameleon 
component ingevuld is en bij de anderen halffabrikaat of element. De compositie van het 
Kameleondetail is homogeen en de rest is gelaagd. De verbindingsmethode bij de andere 
woningen is vaak storten en valt daarom in de laagste categorie. De verbindingsmethode 
bij de Kameleon zit juist in de hoogste categorie. Het wordt lastig om het veranderpoten
tieel van detail G te verhogen met een renovatie, omdat dit zou betekenen dat het eerst 
helemaal gesloopt moet worden en dan vervangen door iets nieuws. 

Opvallend aan alle details is dat de Consument Gericht Bouwen projecten vaak lager scoren 
dan de andere referentiewoningen. Dit valt te verklaren omdat vooraf wel aan de mensen 
is gevraagd hoe de indeling moest worden en hoe de woning eruit moest komen te zien, 
maar dit vervolgens op een traditionele bouwwijze gerealiseerd is. Deze bouwwijze brengt 
met zich mee dat deze weinig veranderbaar is en dat in de toekomst deze woningen moei
lijk aan te passen zijn aan veranderende bewonerswensen. 
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Met betrekking tot het renovatie-ontwerp van de VINEX-woningen aan het Zandstrand kan 
er aan de hand van de voorgaand genoemde conclusies aanbevolen warden om vooral 
verbeteringen aan de verbindingsmethode aan te brengen. Hierbij dient vooral het gebruik 
van ter plaatse gestort beton en gemetselde binnen- en buitenbladen ongedaan gemaakt 
te warden. In dit kader dragen ook meer geprefabriceerde onderdelen bij tot een ver
hoogd veranderpotentieel. De waarde van de indicator systematisatie zal als gevolg hier
van stijgen. Geschroefde of geboute verbindingen verdienen de voorkeur. Daarmee wordt 
de bereikbaarheid van de verbindingen verbeterd, wat bijdraagt tot een hoger veranderpo
tentieel. 

4.9 Conclusies van de methode 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de veranderpotentieelmethode een objectieve methode is 
om vergelijkingen tussen woningen op het gebied van veranderbaarheid meetbaar te 
maken. Hieruit kan geconcludeerd warden dater voldaan is aan de doelstelling van deze 
methode. 

Met betrekking tot de eisen die aan de methode zijn gesteld kan geconcludeerd warden 
dat er bij de uitvoering van deze vergelijkingen niet een totaalscore per woning voor het 
veranderpotentieel ontstaan is. Dit is het gevolg van het feit dat niet alle acht details van 
alle woningen beoordeeld zijn. Wegens een gebrek aan informatie hebben we slechts van 
de jaren '70-woning, de Kameleon en natuurlijk de VINEX-woning aan het Zandstrand alle 
acht de beoordelingsdetails. Het veranderpotentieel is per detail bepaald. Deze details zijn 
wel per woning vergeleken. 

Het is echter wel mogelijk om tot een totaalscore per woning voor het veranderpotentieel te 
komen. Hiervoor zouden ook de details ten opzichte van elkaar gewogen moeten warden. 
Dit zou ook middels het AHP kunnen warden gedaan. Zo wordt de invloed van de afzonder
lijke details op de veranderbaarheid beoordeeld. De scores die bij de afzonderlijke details 
horen, kunnen dan met deze weegfactor vermeningvuldigd warden. Vervolgens kunnen 
de acht details opgeteld warden om tot een totaalscore voor de woning te komen. In een 
vervolgonderzoek zou dit verder behandeld kunnen warden. 

Deze aanbevelingen, volgend uit de methode van het veranderpotentieel, zijn voor de 
bouwtechnische uitwerking bru ikbaarder dan de uitspraken over de vier soorten van veran
derbaarheid die aan het begin van dit hoofdstuk over de Zandstrandwoningen zijn gedaan. 
Echter, de methode geeft ook niet de volled ige informatie over de veranderbaarheid. Zo 
geeft de methode geen informatie over de overcapaciteit. Tevens geeft het geen informa
tie over de veranderbaarheid in indeling, door middel van de strategische plaatsing van 
de leidingen en stabiliteitswand . Bij het renovatie-ontwerp zijn dit echter wel bouwtechni
sche onderdelen die ten behoeve van de veranderbaarheid gehandhaafd zouden moeten 
blijven . 
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In dit hoofdstuk wordt aan de hand van het scenario en de 
randvoorwaarden volgend uit de veranderpotentieelmethode een 
renovatie-ontwerp gemaakt voor het een aantal VINEX-woningen 
in Meerhoven, Eindhoven voor het jaar 2030. Via het scenario 
is er een functionele indeling gemaakt voor a/le nieuwe bewo
ners van de Zandstrandwoningen. De details uit de veranderpo
tentieelmethode vormen de basis voor de woonconcepten. In de 
terugkoppeling naar de veranderpotentieelmethode warden de 
nieuwe details weer beoordeeld en wordt er gekeken of het ver
anderpotentieel omhoog is gegaan. 
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5.1 Inleiding 

Als vervolg op het voorafgaande onderzoek wordt in dit hoofdstuk de uitwerking van het 
herontwerp van het bestaande Zandstrand-woningblok gelegen in Meerhoven, Eindhoven 
gepresenteerd. De uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp zijn zowel ontstaan aan de 
hand van het scenario als aan de hand van de veranderpotentieelmethode. Vanuit het sce
nario is er een programma van eisen ontstaan voor het oorspronkelijke blok van zes wonin
gen. De wensen zeals in subparagraaf 3.5.6 door de bewoners zijn neergelegd worden 
verwezenlijkt in het renovatie-ontwerp. 

De veranderpotentieelmethode heeft inzicht gegeven in het aanpassingsvermogen van de 
details. Door de analyse is ook duidelijk geworden aan welke punten gewerkt moet worden 
om het veranderpotentieel van de details op te schroeven. Vanuit deze analyse is besloten 
om de bouwtechniek de basis te laten vormen voor het renovatie-ontwerp. Er zijn aan 
de hand van de gekozen acht details van de veranderpotentieelmethode diverse wooncon
cepten ontwikkeld. Deze diversiteit komt naar voren in zes verschillende woningen binnen 
het gekozen woningblok. De functionele indeling en vormgeving zijn ontstaan vanuit het 
detail. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen zowel de functionele indeling als de bouwtechniek 
per woning behandeld worden. Vervolgens vindt de terugkoppeling van het herontwerp 
plaats naar de veranderpotentieelmethode. Hierdoor wordt het enerzijds mogelijk om een 
vergelijking te maken tussen het nieuwe ontwerp en de oorspronkelijke situatie. Zodoende 
is te beoordelen of de veranderbaarheid van het blok woningen is gestegen. Anderzijds kan 
er een vergelijking gemaakt worden tussen het nieuwe ontwerp en de referentieprojecten 
van het consument gericht bouwen en de SEV-demonstratieprojecten. Op deze manier 
wordt de positie van het nieuwe ontwerp bepaald ten opzichte van deze woningen met 
betrekking tot veranderbaarheid. De stedenbouwkundige en architectonische uitgangspun
ten voor het nieuwe ontwerp zullen eerst geformuleerd worden. 

De tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie van de VINEX-Zandstrand 
woning zijn terug te vinden in de tekeningenbijlage. 

5.2 Uitgangspunten stedenbouw en architectuur 

Zeals beschreven in subparagraaf 2.4.4 is het concept van de woningen gelegen aan het 
Zandstrand in Meerhoven, Eindhoven multi-purpose. Dit concept is er in de uitvoering 
echter niet uitgekomen. Desondanks bevat de woning toch bepaalde kwaliteiten die refe
reren aan dit concept. Door de strategische plaatsing van de stabiliteitswand in relatie tot 
de leidingschacht en door de maximale overspanning van de vloeren te benutten zijn deze 
woningen geschikt om een renovatie-ontwerp te maken. Daarom zijn bij het herontwerp 
dan ook zoveel mogelijk de draagconstructie en de leidingschacht gehandhaafd. Men kan 
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er echter niet aan ontkomen dat er op sommige plaatsen tech ingrepen aan deze onder
delen warden gemaakt. 

Doordat de architectuur van het bestaande ontwerp aan het Zandstrand zich kenmerkt 
door een sterke verbondenheid qua vormgeving manifesteren de zes woningen zich als 
een blok. In de huidige situatie heeft dit tot gevolg dat alle zes de woningen hetzelfde zijn 
uitgevoerd zonder rekening te houden met de specifieke wensen van de bewoners. In het 
herontwerp zijn de individuele wensen van de bewoners uit het scenario ingepast zonder 
dat het stedenbouwkundige uitgangspunt van de eenheid van het blok geweld is aange
daan. Bij de vormgeving van de gevels is er voor gekozen om onderscheid te maken tussen 
gevels waar de bestaande draagconstructie is gehandhaafd en waar er nieuwe constructie 
is toegevoegd. Daar waar de bestaande draagstructuur is gerespecteerd is er gekozen 
voor een houten gevelbekleding. De soort en kleur van deze bekleding zijn vrij en kunnen 
bijvoorbeeld in samenwerking met een architect bepaald warden. Daarbij dient de unifor
miteit van het blok nog steeds centraal te staan. De raampartijen in dit blok zijn verticaal 
georienteerd. Daar waar aan het blok iets wordt aan-, uit-, op- of tussengebouwd is, is 
gekozen voor een andere materialisatie in gevel en draagstructuur. De toe te voegen delen 
zijn alien in staalframe bouw uitgevoerd. De gevel is bekleed met een stalen beplating. De 
raampartijen van deze bebouwing zijn in tegenstelling tot het originele blok juist horizon
taal uitgevoerd. Zo blijft het een blok doordat in architectonisch opzicht duidelijk wordt 
gemaakt dat toevoegsels anders gematerialiseerd zijn. In het herontwerp hebben de toe
gevoegde delen nog een tweede functie. Zij accentueren namelijk de doorgang van de 
voorzijde naar de achterzijde. Dit betekent dat er aan de uiteinden van het blok een twee
tal toevoegingen gedaan moeten warden. Hieraan is nog een derde toevoeging gedaan in 
het midden van het blok. 

Voor de accentuering op de hoek van het Zandstrandblok is gekozen voor een verhoging 
van twee verdiepingen. Dit is enerzijds gekozen om de hoek te markeren. Anderzijds 
maakt de verhoging een gebaar richting de nabijgelegen hoogbouw. Tevens geeft het de 
mogelijkheid om het programma van eisen van de studenten in te passen. Op de hoek 
wordt een nieuwe doorgang gemaakt die ook geschikt is voor autoverkeer. Hierdoor is het 
achtergelegen gebied geschikt om extra parkeerruimte te creeren. Door dit op de hoek 
te creeren blijft het centrale gedeelte green en autovrij. In relatie tot de parkeerruimte 
ligt het voor de hand om de tweede woning van het blok te bestempelen als kantoor met 
bovenwoning. Hierdoor is het pand zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde toegan
kelijk waardoor de entree van wonen en werken gescheiden kan plaatsvinden. 

Over de bestaande doorsteek aan de andere zijde van het blok wordt een optopping 
geplaatst. Zodoende wordt er een relatie gelegd met de overige tien woningen aan de 
straat Zandstrand en kunnen beide daken dienst doen als dakterras. Dit maakt de optop
ping geschikt voor het huisvesten van ouderen, die in alle rust uit kunnen kijken over 
Zandrijk en Meerrijk. Doordat de omvang van de bestaande doorgang erg smal is, zal 
deze warden verbreed. Het is echter niet de bedoeling dat ook deze doorgang toeganke-
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lijk is voor autoverkeer. Het achtergebied kan hierdoor bestempeld warden als park met 
speelgelegenheid voor kinderen. Dit heeft echter wel gevolgen voor de woning aan het uit
einde. Deze woning zal geen tuin hebben en er in oppervlakte op achteruit gaan, wat hem 
geschikt maakt voor tweeverdienende starters. De bewoners die wel graag een tuin wilden 
hebben, hebben deze ook gekregen. Deze tuinen zijn zelfs grater dan in de bestaande situ
atie 

In de overgebleven drie woningen warden een tweetal gezinnen gehuisvest. Het doorbre
ken van de middelste woning zorgt ervoor dat beide gezinnen de gewenste ruimte kunnen 
verkrijgen. Ook wordt er een vergroting van de achtertuin verkregen doordat er van drie 
tuinen twee gemaakt warden. Tevens wordt ook de verloren ruimte van het gangpad uit de 
oorspronkelijke situatie toegevoegd aan de tuin. Deze ontsluiting is overbodig geworden 
omdat deze woningen via de doorgang aan de voorzijde ontsloten warden. Deze doorgang 
maakt het ook mogelijk om te parkeren op de eigen kavel. 

Bij het herontwerp van de woningen gelegen aan het Zandstrand hebben we te maken 
met de bestaande situatie in 2005. Omdat we te maken hebben met een bestaande situ
atie is ervoor gekozen om de bestaande draagstructuur en stramienen zoveel mogelijk te 
respecteren en de leidingschacht met stabiliteitswand te behouden bij het herontwerpen 
voor 2030. Immers wanneer ook deze verwijderd zouden warden, zouden we te maken 
hebben met nieuwbouw. Het is echter de insteek van dit afstudeerproject om de verander
baarheid van bestaande VINEX te verhogen. Dit heeft als consequentie dat detail G van de 
veranderpotentieel methode onveranderd zal blijven. Elke aanpassing aan dit detail heeft 
tot gevolg dat de draagstructuur en leidingschacht niet gehandhaafd kunnen warden. De 
andere details zullen naar voren komen in de diverse woningen. 

5.3 Studentenhuis 

5.3.1 Functionele indeling 

Volgens het scenario dient er een studentenhuis te komen met zeven studentenkamers. Elk 
van deze kamers heeft een eigen bergruimte en een eigen wastafel. Per twee studenten
kamers is er een badkamer met douche en toilet. Tevens is er een algemene woonruimte 
waar gezamenlijke activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarnaast is er een gezamenlijke 
keuken om samen te kunnen eten. 

De studentenflat bevindt zich aan het uiteinde van het blok vanwege het feit dat er aan de 
oorspronkelijke bebouwing twee lagen zijn toegevoegd. Zodoende maakt deze verhoging 
een gebaar richting de nabijgelegen flats. Tevens is de verhoging een markante beeindi
ging van het bouwblok. De entree van het studentenhuis bevindt zich aan de zijkant van 
het blok, met daarbij voldoende parkeergelegenheid voor de fietsen. Via de entree kunnen 
de bewoners een keuze maken uit de deur naar de woonkamer, naar de keuken of de 
trap naar de eigen studentenkamer. Onder de trap bevindt zich de bergruimte gekoppeld 

72 - hoofdstuk 5: renovatie-ontwerp VIN EX 2030 -

Afb. 5.2-4 Impressie renovatieontwerp 2030 voorzijde 

Afb. 5.2-5 Impressie renovatieontwerp 2030 achterzijde 

Afb. 5.3.1-1 Doorsnede studentenhu is: nieuwe vloeren 
zijn rood weergeven, de bestaande grijs 

Rene Kuijten & Martijn van Bree VllEX 211311 



......... 
~~n« .... . ,.--

Afb. 5.3.2-1 Detail C, infra+vloer met aangelaste koker 
zodat deze aan de wand bevestigd kan worden. 

mx 2030 Rene Kuijten & Martijn van Bree 

aan de keuken en de woonkamer. De trap dient tevens als scheiding van de diverse stu
dentenkamers, want om elke student het idee te geven van een eigen verdieping is er 
gekozen voor een split-level van de studentenkamers. Elke kamer heeft een berging en een 
eigen wastafel die vanwege de afwatering gekoppeld is aan de badkamer en de bestaande 
gehandhaafde leidingschacht. De vier badkamers zijn via het trappenhuis afzonderlijk te 
bereiken. 

5.3.2 Bouwtechniek 

Vanuit de bouwtechniek en de veranderpotentieelmethode is gekozen om een nieuwe vloer 
in te hangen in de bestaande structuur om de split level vloer mogelijk te maken. In relatie 
tot het te kiezen detail is dit detail C, de verbinding van de vloer met de gevel. 

In verband met het veranderpotentieel willen we geen gestorte vloer toepassen. Als voor
beeld hebben we een infra+vloer gekozen omdat hier een koker aangelast kon worden voor 
de oplegging. Bovenop de vloer komt een verwijderbare vloerafwerking te liggen. Hierdoor 
is het mogelijk om makkelijk bij de koppeling te komen en de vloer weer los te maken 
van de draagconstructie. Aan de bestaande draagconstructie wordt een T-profiel aange
bracht waarop de koker wordt opgelegd. De vloer zal hierdoor overspannen tussen de 
bestaande woningscheidende wanden. Hierdoor is het mogelijk om de ruimte vrij indeel
baar te behouden. Vanwege de ruwheid van de bestaande woningscheidende wanden dient 
er tussen het T-profiel en de wand een egaliserend hulpmiddel aangebracht te worden. 
Hierbij kan gedacht worden aan een soort van oplegvilt. Omdat deze woningscheidende 
wand zich aan de buitenzijde bevindt, dienen er tevens maatregelen genomen te worden 
met betrekking tot gevelafwerking en isolatie. Hierbij is de keuze gevallen op een prefab 
gevelpaneel van houten delen. Het paneel bestaat uit 115mm minerale wol, stijlen van 
38x70mm, beplating vochtkerende folie een 10mm brede spouw met regelwerk waarop de 
gevelbekleding is aangebracht. Deze panelen kunnen met ankers opgehangen worden aan 
de bestaande 120mm dikke scheidingswand. 

5.4 Alleenstaande met kantoor (G.J. van den Berg) 

5.4.1 Functionele indeling 

Het tweede programma van eisen dat uit het scenario naar voren komt is het kantoor met 
bovenwoning. Deze bovenwoning wordt bewoond door de alleenstaande eigenaar van het 
bedrijf, met daaronder de kantoorruimte. 

Uit de enquete blijkt dat de huidige woning te groot is voor een alleenstaande. De begane 
grond van het woning wordt daarom ingericht als zijnde een kantoor. Dit kantoor heeft een 
gescheiden ingang bij de parkeerplaats aan de achterzijde. De ingang van de bovenwoning 
ligt aan de voorzijde. Aan deze zijde is de bestaande trap gehandhaafd. De bestaande 
trapopening is echter doorgetrokken tot aan de andere zijde van de wand en zo ontstaat 

- hoofdstuk 5: renovatie-ontwerp VINEX 2030 - 73 



er een vide. Op deze manier is er contact tussen het kantoor en de bovenwoning. De vide 
is doorgetrokken naar de tweede verdieping, zodat er ook vanuit de slaapkamer hetzelfde 
contact is. De bestaande leidingschacht is bepalend geweest voor de plaatsing van het 
toilet, de keuken en badkamer. Deze schacht met stabiliteitswand zorgt er ook voor dat de 
verschillende ruimten van elkaar gescheiden worden. Op de begane grond geldt dit voor 
de pantry met het kantoor en de entree van de woning met het kantoor. Op de verdieping 
geldt dit voor de keuken met de woonkamer en de trap met de woonkamer. En op de 
tweede verdieping geldt dit voor de slaapruimte die gescheiden wordt van de douche. 
Ten slotte is er als compensatie van het verwijderen van de tuin een prive buitenruimte 
gemaakt alwaar de eigenaar van het kantoor kan recreeren. 

5.4.2 Bouwtechniek 

Bij het kiezen van een detail voor het veranderpotentieel voor de woning van de alleen
staande met kantoor is er gekozen voor detail A. Dit is het detail van de aansluiting van de 
fundering met de gevel. Voor dit detail is gekozen omdat er bij eigenaren van kantoren en 
winkelpanden de behoehe bestaat om de gevel regelmatig te veranderen. De gevel dient 
relatief eenvoudig aan te passen te zijn. 

Ook bij dit detail is uitgegaan van de bestaande draagstructuur. Dit betekent dat de 
bestaande vloer en fundering gehandhaafd zijn. Om de gevel te kunnen vervangen is er 
gebruik gemaakt van een prefab gevelelement dat in zijn geheel uit de gevel gehaald kan 
worden. Dit gevelelement bestaat uit een 18mm dikke binnenplaat, dampremmende folie, 
een 140mm dikke laag minerale wol stijlen van 38x140mm, vochtkerende folie, een spouw 
van 10mm met regelwerk en een zelf te kiezen gevelbekleding welke passend is bij de 
bedrijfsvoering. Het gevelelement wordt boven het maaiveld aan een hoekstaal verbonden 
zodat ook hier weer de bereikbaarheid optimaal is. Dit hoekstaal is aan de vloer gemon
teerd middels ankers, ook hier geldt weer dat vanwege het oneffen oppervlakte een strook 
vilt aangebracht moet worden tussen het staal en de vloer. Vervolgens worden het staal en 
de vloer ingepakt met een harde PUR en afgewerkt met een vochtkerende folie. Hierdoor 
is het mogelijk de aarde ertegenaan te storten. Om het gevelpaneel te verwijderen dient 
de onderste laag van de bekleding verwijderd te worden en kan het prefab element met 
bouten losgemaakt worden. 

5.5 Gezinswoning 1 (familie Speenklaer) 

5.5.1 Functionele indeling 

Dit gezin bestaat uit vader, moeder, zoon en dochter. Deze hebben allen behoehe aan een 
eigen kamer met wasgelegenheid. De vader en moeder willen op een andere verdieping 
slapen dan de kinderen. Er moet ter compensatie van een ouderwetse zolder voldoende 
bergruimte aanwezig te zijn. 
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bruin ook een prefabelement 
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De entree van de woning bevindt zich aan de voorzijde. Daar komt men binnen in een hal 
met toilet en ruime garderobe. Op de benedenverdieping bevinden zich een woonruimte 
aan de achterzijde met uitzicht op de ruime tuin. In het midden van de benedenverdieping 
bevindt zich de keuken welke de scheiding vormt tussen woon- en eetkamer. Deze is aan 
de voorzijde gelegen en functioneert tevens als kamer om bezoek te ontvangen. De trap is 
een doorlopende trap van de begane grond naar de tweede verdieping met een afstap op 
de eerste verdieping halverwege. Dit houdt in dat men op de tweede verdieping geheel aan 
de achterzijde bovenkomt. Aan de achterzijde op de tweede verdieping is er voor gekozen 
om de ouderslaapkamer aan te bouwen en aan te hangen aan de bestaande constructie. In 
het midden is in verband met de bestaande stabiliteitswand en leidingschacht de badkamer 
gesitueerd. De voorzijde is hierdoor niet bebouwd, zodat er lichtinval in de badkamer kan 
plaatsvinden. Het verzoek om bergruimte is gehonoreerd door een doorbraak te maken 
door de woningscheidende wand en aldaar een ruimte als berging in te richten . Op de 
eerste verdieping bevinden zich de slaapkamers van de kinderen. Deze hebben allebei een 
eigen wastafel en douche op de kamer gekoppeld aan de leidingschacht. Het toilet bevindt 
zich ter hoogte van de leidingschacht op de overloop apart van beide slaapkamers. 

5.5.2 Bouwtechniek 

Voor het detail bij de woning van deze gezinwoning is gekozen voor het horizontale hoek
detail. Voor dit detail F is gekozen omdat de bestaande binnenruimte van de buren een 
buitenruimte van het gezin is geworden. Hierbij heeft de bestaande woningscheidende 
constructie als basis gediend. 

Aan de voorzijde wordt er tegen deze wand een prefab gevelelement geplaatst. Dit element 
bestaat uit een 18mm dikke binnenplaat, dampremmende folie, een 140mm dikke laag 
minerale wol, stijlen van 38x140mm, vochtkerende folie, een spouw van 10mm met regel
werk en een houten gevelbekleding. Dit element is bevestigd aan de woningscheidende 
wand door middel van een hoekstaal. Deze is op zijn beurt verankerd aan de wand. Een 
ander prefab gevelpaneel van houten delen is met ankers aangehangen aan de kopgevel. 
Deze kopgevel deed voorheen dienst als woningscheidende wand. Het paneel bestaat uit 
115mm minerale wol, stijlen van 38x70mm, beplating vochtkerende folie een 10mm brede 
spouw met regelwerk waarop dezelfde gevelbekleding als aan de voorzijde is aangebracht. 
De ruimte tussen de panelen wordt opgevuld met minerale wol. Aan de buitenzijde wordt 
de beplating van de elementen doorgetrokken zodat deze naadloos de hoek omgezet 
wordt. Dit gebeurt doordat dit in het werk wordt afgetimmerd aan de elementen. Deze 
aftimmering dient echter van dien aard te zijn dat deze makkelijk te verwijderen is. Hier
door blijven de verbindingen van de prefab panelen bereikbaar en kunnen deze losgekop
peld worden van de draagconstructie. 
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5.6 Gezinswoning 2 (familie Remallah} 

5.6.1 Functionele indeling 

Het allochtone gezin bestaat uit vader, moeder, opa en oma en vijf kinderen. Als voor
waarde werd gesteld dat opa en oma op de begane grond konden slapen omdat zij in de 
toekomst mogelijk niet meer de trap op kunnen. Tevens is het wenselijk dat alle kinderen 
een eigen slaapkamer hebben. Vanwege het grote aantal bewoners moeten er minstens 
twee badkamers aanwezig zijn op twee verschillende verdiepingen. 

Omdat het door de omvang van de familie niet mogelijk is om de woonkamer te verkleinen 
en doordat opa en oma op de begane grond moeten slapen is ervoor gekozen een deel 
aan de woning bij te bouwen op de begane grond. Hierdoor ontstaat er ook de mogelijk
heid om extra bergruimte voor fietsen en dergelijke op te nemen. Deze ruimte kan later 
omgebouwd worden als badkamer indien opa en oma de trap niet meer op kunnen. De 
entree van de woning is de achterzijde. Zodoende dient de entree als scheiding tussen 
de slaapkamer van de grootouders en de leefruimte van de rest van de familie. Deze leef
ruimte bevat een keuken en woon-/eetkamer. Via de entree gaat er eenzelfde trap als bij 
de andere gezinswoning naar de tweede verdieping met afstap op de eerste verdieping. 
Op deze verdieping kun je aan twee zijden afstappen doordat de eerste verdieping van de 
naastgelegen voormalige woning is geannexeerd. Wanneer men links gaat, kom je bij twee 
kinderslaapkamers en een badkamer. Aan de rechterzijde zijn eveneens twee slaapkamers 
en een bergruimte. Een verdieping hoger komt je boven aan de voorzijde, vanuit daar is 
het mogelijk naar links of naar rechts te gaan. Links bevindt zich de laatste kinderkamer 
en de badkamer. Rechts bevindt zich de ouderslaapkamer. Alie voorzieningen bevinden 
zich aan de rechter zijde rond de bestaande leidingschacht. Aan deze zijde is immers de 
bestaande constructie gehandhaafd. Bij de geannexeerde woning is er echter een compleet 
nieuwe constructie aangebracht, doordat deze woning geen begane grondvloer bevat. Hier 
wordt de doorsteek naar de achtertuinen van beide gezinnen gemaakt en ontstaat er par
keerruimte voor de auto's. Deze constructie is in staalframe uitgevoerd en maakt gebruik 
van de stabiliteitswand met leidingschacht van de bestaande woningen. 

5.6.2 Bouwtechniek 

Omdat deze woning in feite twee vroegere woningen beslaat, worden er bij deze woning 
een tweetal details behandeld. Enerzijds bevat deze woning detail H. Dit is de verbinding 
tussen de woningscheidende wand en de vloer. Bij deze woning zijn de woningscheidende 
wanden verwijderd en zijn er flexibele wanden voor in de plaats gekomen. Ook detail D 
wordt behandeld. Dit is de aansluiting van het bestaande dak met de nieuw te plaatsen 
gevel. Detail D bestaat uit de bestaande dakconstructie. Hierop is een hoekstaal bevestigd 
en met een vilt verankerd in de bestaande dakconstructie. Tegen dit hoekstaal is het moge
lijk om een prefab gevelpaneel te plaatsen. Dit paneel bestaat uit een 18mm dikke binnen
plaat, dampremmende folie, een 140mm dikke laag minerale wol stijlen van 38x140mm, 
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vochtkerende folie, een spouw van 10mm met regelwerk en een houten gevelbekleding. 
Vervolgens wordt op de bestaande dakconstructie een laag isolatie en afschotisolatie aan
gebracht. Hierop wordt de kunststof dakbedekking aangebracht welke recht in de hoek 
omgezet kan worden. De ballastlaag zorgt ervoor dat alles op de juiste positie blijft. De 
afwerking geschiedt met een trim, die vast geschroefd wordt op het gevelelement. Het 
verwijderen van de gevel kan door gedeeltelijk de ballastlaag weg te halen en de trim los 
te schroeven. Vervolgens kan het element losgehaald worden van het hoekstaal. 

Bij detail H wordt de woningdoorbraak in beschouwing genomen. Hierbij moeten de 
bestaande woningscheidende wand en vloer opgevangen worden door een onderslagbalk. 
Er is vanwege de koppeling met de nieuw te plaatsen inbouwwanden gekozen voor een 
T-profiel. Immers, naast het feit dat de vloeren worden opgevangen kunnen hiertegen de 
inbouwwanden verankerd worden. In het detail zie je de bestaande breedplaatvloer en een 
nieuw te koppelen staalframebouwvloer. Verder zijn aan de zijde van het staalframebouw 
deel een staalframebouw binnenwand aangebracht. Aan de zijde van de originele woning 
is een houtskeletbouw binnenwandelement aangebracht. Dit zijn twee voorbeelden van 
elementen die gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Zodoende blijft de indeelbaarheid 
van de woningen vrij. Het is een SFB-element bestaande uit 100x50x17mm C-profiel en 
twee gipskarton platen van 12,Smm dikte en een HSB-element bestaande uit een bin
nenplaat van 18mm, dampremmende folie, 140mm minerale wol, stijlen van 38x140mm 
en wederom een 18mm dikke plaat. Tussen beide elementen zit een 30mm dikke spouw. 

5.7 Yuppenwoning (Patrick en Renee) 

5.7.1 Functionele indeling 

De yuppen willen een moderne compacte woning zonder tuin. 

De oorspronkelijke woning is te groot voor slechts twee personen. Daarom is ervoor geko
zen om de woning smaller te maken en zodoende de ruimte naar het achtergebied te ver
breden. Licht komt niet alleen via de ramen binnen maar ook middels een verticaal element 
aan de zijgevel welke ook de entree accentueert. Dit element wordt doorgezet aan de 
overzijde waar een vide ontstaat. Omdat de oorspronkelijke privetuin een gemeenschap
pelijke tuin is geworden is er een balkon met uitzicht over deze tuin voor terug gekomen. 
Dit balkon bevindt zich boven de entree en zorgt zodoende ook voor een overkapping en 
droge binnenkomst van de bewoners. De entree en trap zijn strategisch geplaatst zodat er 
op elke verdieping een scheiding van het tweetal ruimten ontstaat. Zo is er op de begane 
grond een scheiding tussen de werkruimte die toegangkelijk is voor de bezoekers en de 
entree tot het woonhuis met de garderobe. Op de eerste verdieping is er een scheiding 
tussen de woonkamer en de keuken door middel van een loopbrug. Bij de tweede ver
dieping bestaat de scheiding tussen de slaapkamer en de badkamer. Zodoende kom je 
naarmate je de trap verder bestijgt en de routing van de woning verder afloopt steeds 
verder in de priveruimten. De looproute en de loopbruggen worden geaccentueerd door de 
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plaatsing van de ramen in de gevels. Aan de voor- en achterzijde bestaat de gevel uit een 
negental verticaal geplaatste raampartijen. Deze partijen benadrukken de scheve richting 
van de woning doordat deze symmetrisch in de gevel zijn geplaatst, maar asymmetrisch 
ten opzichte van elkaar staan. 

5.7.2 Bouwtechniek 

Doordat de kopgevel is verdraaid en verplaatst is er gekozen om detail B in beschouwing 
te nemen bij dit ontwerp. Dit is de aansluiting van de vloer met de fundering. Doordat de 
fundering is vervangen moet ook de vloer vervangen worden omdat de bestaande vloer 
op de bestaande fundering opgelegd was. Het oorspronkelijke type vloer was namelijk een 
ribcassettevloer. 

Er is ervoor gekozen om hetzelfde type fundering terug te laten komen, namelijk palen 
met stroken. Echter, ditmaal is er gekozen om deze fundering als prefab elementen naar 
de bouw te laten komen. Op de fundering is een houten regel bevestigd van 38x140mm 
door middel van ankers. Op deze regel is door middel van bevestigingsplaten de vloer 
bevestigd. De vloer is opgebouwd uit prefab houtskeletbouw delen. Deze vloer bestaat uit 
een vochtkerende folie, een houten balklaag van 38x140mm, een dampremmende folie, 
18mm dikke underlaymentplaten en een vloerafwerking. 

5.8 Seniorenwoningen 

5.8.1 Functionele indeling 

Wegens de levensfase waarin de senioren/bejaarden zich bevinden, vinden er regelmatig 
wisselingen plaats van bewoners. Toch heeft deze groep eigen wensen met betrekking 
tot de inrichting. De opdrachtgever voor de woningen vraagt om een flexibel systeem. 
Dit moet een systeem zijn dat makkelijk afgebroken en veranderd kan worden zodat de 
volgende bewoners binnen korte tijd intrek kunnen nemen in de woning. De toegang tot 
de woning is aan de achterzijde via een galerij en een liftsysteem. Vanaf de galerij is het 
mogelijk om toegang te krijgen tot het dakterras waar de bejaarden rustig van het verge
zicht kunnen genieten en de entree van de woning. Bij de entree kan de keuze gemaakt 
worden om naar de slaapkamer te gaan of via de garderobe naar de keuken. De voordeur 
schermt hierbij het zicht naar de slaapkamer af zodat de privacy gewaarborgd blijft. Via 
de keuken komt men in de woon-/eetkamer. Aan de andere zijde van deze kamer wordt 
er door middel van een gang de toegang verkregen tot het toilet. Deze gang loopt door 
tot de slaapkamer. Vanuit daar verkrijgt men de toegang tot de douche. De binnenwanden 
vormen samen een element. 
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5.8.2 Bouwtechniek 

Wegens de grote omloopsnelheid van de inbouw van deze woningen is er gekozen om bij 
deze woning detail E in ogenschouw te nemen. Doordat de woningen een aanvulling zijn 
op het bestaande blok en daarmee een activiteit aan de achterzijde accentueren is deze 
woning anders gematerialiseerd. Detail Eis een staalframebouwdetail van de binnenwand 
aansluiting met de vloer. 

De vloer bestaat uit vochtkerende folie, 95mm minerale wol, een staalframebouw C-pro
fiel 200x50x17mm, dampdoorlatende folie, 18mm dikke multiplex en een vloerafwerking. 
Op de multiplex wordt het staalframebouw C-profiel 100x50x17mm van de binnenwand 
bevestigd met behulp van schroeven en een tussengelegen vilt. Dezelfde bevestiging vindt 
plaats aan de bovenzijde. Hiertussen worden de staande C-profielen bevestigd en vast
geschroefd. Vervolgens worden hiertegenaan de gipskartonplaten bevestigd. De wandjes 
staan los van de vloer en kunnen met enkel het verwijderen van schroeven uit elkaar 
gehaald worden. 

5.9 Resultaten terugkoppeling veranderpotentieel 

5.9.1 Inleiding 

De gekozen acht details van het nieuwe ontwerp zullen wederom door de veranderpoten
tieelmethode gehaald worden en vergeleken worden met enerzijds de referentiewoningen 
en anderzijds de originele woning aan het Zandstrand. Dit gebeurt om te kijken of de 
woningen in veranderbaarheid omhoog zijn gegaan ten opzichte van de oorspronkelijke 
situatie. Vergeleken met het origineel uit Zandstrand is de doelstelling om een of twee 
categorieen hoger te zijn. Anderzijds wordt bekeken hoe het nieuwe ontwerp er voor 
staat ten opzichte van de referentieprojecten. De resultaten worden hieronder geschetst 
in woord en beeld. 

5.9.2 Scores per detail 

Detail A 
Bij detail A blijkt de gevel de beperkende factor te zijn bij het invullen van het verander
potentieel. Dit is een schil met de levensduur van 30-45 jaar en een gelaagd component. 
Over de verbinding kan verteld worden dat het een boutverbinding is die bereikbaar is door 
de vochtkerende folie en de isolatie weg te halen. Het is dus herstelbare schade. De relatie 
tussen dit prefab gevelelement en de bestaande fundering is een relatie van component en 
halffabrikaat. Het zijn beide bouwdelen met verschillende functies en verschillende levens
duren, welke eenzijdig zijn verbonden. Wanneer dit ingevuld wordt in het ExpertChoice 
programma levert dit een veranderpotentieel op van 0,645. De vroegere waarde van dit 
detail was 0,360. Er heeft dus een verhoging van categorie D naar categorie B plaatsge
vonden en daarmee een verbetering van het veranderpotentieel. In vergelijking tot de 
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SEV-demonstratieprojecten valt detail A ender de Reflex- en de A+woning en gelijk met de 
Kameleon. In verhouding tot het CGB-project van de Blokkendooswoning scoorde detail A 
al hoger en doet dat nu nog meer. 

Ter verbetering van detail A is alleen de gevel verwijderd. Deze ingreep is relatief gemak
kelijk en vergt weinig inspanning. De stijging van het veranderpotentieel is 0,285. In ver
houding tot de inspanning is deze stijging hoog en de moeite waard om te doen. 

Detail B 
Detail B heeft een nieuw veranderpotentieel van 0,776. De oorspronkelijke situatie was 
0,577 en viel in de categorie C. Het nieuwe detail valt in de categorie B en zelfs tegen 
een A aan. De beperkende factor bij dit detail was de vloer. Dit is namelijk een prefab 
vloercomponent met een levensduur van 30-45 jaar. De functie van dit component is een 
drager, maar de nevenfunctie is schil. Dit betekent dat het verschillende functies heeft 
met eenzelfde levensduur. In relatie tot de fundering spreekt men over een component
subcomponent verbinding en valt dit detail in een categoriegroep 2. De verbinding is een 
schroefverbinding. Deze verbinding is via de kruipruimte bereikbaar zonder schade. De 
fundering en de vloer zijn beide dragers en hebben hierdoor dezelfde functionele levens
duur. In vergelijking met de SEV-demonstratieprojecten ligt de beoordeling van detail B 
ender de beoordelingen van de Kameleon en de A+woning, echter detail B scoort nu wel 
beter dan de Reflex-woningen. 

In vergelijking met de oorspronkelijke situatie heeft er een verhoging van het verander
potentieel plaatsgevonden met een waarde van 0,199. Hiervoor is echter wel een com
pleet nieuw detail gemaakt zonder bestaande elementen. De bestaande draagconstructie 
en fundering zijn hierbij verwijderd. Het vergt dus een grote inspanning om dit detail te 
verhogen. Afgevraagd kan worden of de hoeveelheid inspanning opweegt tegen de veran
dering. 

Detail C 
De waarde van het veranderpotentieel van detail C is in de huidige situatie 0,606. In ver
gelijking met de oorspronkelijke waarde van 0,317 houdt dit een stijging in van 0,289. Dit 
betekent dat het veranderpotentieel is gestegen van categorie D naar B. Hierbij was de 
gevel de beperkende factor. Hierbij dient er rekening gehouden te worden dat deze gevel 
zowel een drager als schil dient en dus geen overeenkomst heeft in functie en functionele 
levensduur. De levensduur van het element is hierdoor 30-45 jaar en de vormingswijze 
is halffabrikaat. De gevel heeft een gelaagde structuur. De connectie tussen de vloer en 
de gevel kenmerkt zich door de geboute verbinding, die bereikbaar is zonder schade en 
eenzijdig verwijderd kan worden. De relatie is een component-halffabrikaat verbinding die 
niet overeenkomt in functie en levensduur. Het detail ligt bij de vergelijking hoger dan de 
woningen van het consument gericht bouwen, maar ender de demonstratiewoningen. 

De waardestijging van detail C is 0,289. Dit is een redelijk grote stijging. Echter voor deze 

80 - hoofdstuk 5: renovatie-ontwerp VINEX 2030 -

Afb. 5.9.2-1 Beoordelingsdetails 

Rene Kuijten & Martijn van Bree VllEX 211311 



VID 211311 Rene Kuijten & Martijn van Bree 

stijging dient er zowel de bestaande gevel als de bestaande vloer verwijderd te warden. Dit 
betekent dus een forse ingreep. Misschien is het mogelijk dater met andere, eenvoudigere 
ingrepen eenzelfde resultaat geboekt kan warden. 

Detail D 
Detail D heeft door het herontwerp een waarde van het veranderpotentieel van 0,595 
gekregen in tegenstelling tot de waarde van 0,307 voorheen. De indicatoren zijn hierbij 
als volgt ingevuld met betrekking tot de beperkende factor, het dak. De technische levens
duur is 30-45 jaar, de functionele levensduur is die van een schil, het vormingsstadium 
is het element en met betrekking tot de clustering zijn het geen functies en levensduren 
die overeenkomen. De verbindingshierarchie kenmerkt zich door een systematisatie van 
component en element en een eenvormige aansluitingsvorm die niet overeenkomend is in 
functie en levensduur. Onder de verbindingseigenschappen staat een geboute verbinding 
en een bereikbaarheid van het detail met herstelbare schade. Ondanks dat er een verho
ging heeft plaatsgevonden van het veranderpotentieel van een categorie D naar C, bevindt 
dit detail zich nog steeds onder de waarden van de meeste SEV-demonstratiewoningen en 
de woningen van het consument gericht bouwen. 

De waardestijging bij dit detail is 0,288. Deze stijging is gezien de inspanning het veran
deren waard. 

Detail E 
Detail Eis omhooggegaan van een categorie D (0,289) naar B (0,630). De vloeren hebben 
een technische levensduur van 45-60 jaar, de functie is schil, het is een element en heeft 
een gelaagde compositie. Dit zijn beperkende factoren en hierdoor heeft de vloer geen 
levensduur en functie die met elkaar overeenkomen. De alternatieven die ingevuld zijn 
voor de indicatoren ten behoeve van de verbinding zijn schroefverbinding, bereikbaar met 
herstelbare schade, de systematisatie element-element, een eenzijdige verbinding en een 
verbinding die niet overeenkomend is in functie en levensduur. In verhouding tot de SEV
demonstratiewoningen staat dit detail bijna op gelijke hoogte met het Smarthouse en de 
Kameleon . 

De grate stijging van detail E met een waarde van 0,341 is het gevolg van een optopping 
van de bestaande woningen. Deze toevoeging is al in meerdere andere projecten met 
succes toegepast. De ingreep hierbij aan de bestaande woning is nihil, dus gemakkelijk uit 
te voeren. Hieruit kan geconcludeerd warden dat deze optopping de moeite waard is. 

Detail F 
Bij detail Fis de waarde van het veranderpotentieel 0,180 meer ten opzichte van de oor
spronkelijke situatie van 0,396. De nieuwe waarde is 0,576. Het veranderpotentieel is 
hiermee gestegen van categorie D naar categorie C. Hierbij is de kopgevel de beperkende 
factor met alternatieven zoals een technische levensduur van 30-45 jaar, en een functio
nele levensduur van een schil, een halffabrikaat, een gelaagde compositie en een pakket 
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dat niet qua levensduur en functie overeenkomt. De verbinding is een geboute verbinding 
die bereikbaar is met herstelbare schade. De hierarchie is die van component-halffabrikaat 
en een tweezijdige aansluitingsvorm die wederom niet overeenkomt in functie en levens
duur. In verhouding tot de SEV demonstratieprojecten ligt de waarde van het veranderpo
tentieel van detail F nag steeds onder deze projecten, maar de beoordeling van het detail 
ligt wel nag steeds boven het consument gericht bouwen. 

De stijging van de waarde van het veranderpotentieel is bij detail F de hoogste van alle 
acht. Deze waarde is namelijk met 0,396 omhoog gegaan. Gezien de inspanning die gele
verd moet warden is het zeker de moeite waard om deze aanpassing door te voeren op de 
woning. 

Detail G 
Detail G is ten opzichte van de oorspronkelijke situatie niet gewijzigd. Dit komt doordat in 
een bestaande situatie dit detail niet te wijzigen is zonder de bestaande draagstructuur te 
verwijderen. In dit onderzoek is juist uitgegaan van de bestaande draagstructuur van de 
woningen aan het Zandstrand in Meerhoven. Hierdoor blijft de waarde van het verander
potentieel van dit detail 0,437 en valt het detail in de categorie C. 

Detail H 
Bij detail H is uitgegaan van de houtskeletbouw binnenwand als beperkende factor doordat 
we te maken hebben met een technische levensduur van 30-45 jaar voor een gelaagd 
inbouwcomponent met slechts een functie. De verbinding is een boutverbinding die bereik
baar is met herstelbare schade. Het is een tweezijdige component-element verbinding die 
niet overeenkomt in functie en levensduur. Dit houdt in dat er een stijging heeft plaats
gevonden met een waarde van van 0,180. De oorspronkelijke waarde was 0,439 en de 
nieuwe waarde is 0,617. Het detail is hiermee gestegen van categorie D naar categorie B. 
Met deze waarde bevindt dit detail zich echter wel onder de waarde van de Kameleon die 
als referentieproject heeft gediend bij dit project. 

De ingreep ten aanzien van detail H is erg complex. Er wordt namelijk een doorbraak 
gemaakt door de bestaande woningscheidende wand. Het resultaat ten aanzien van de ori
ginele situatie is een stijging van 0,180. Hieruit kan geconcludeerd warden dat de inspan
ning niet beloond wordt. 
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5.10 Conclusies en aanbevelingen 

Het resultaat van de terugkoppeling van de acht details naar het veranderpotentieel laat 
zien dat bij zeven details de veranderbaarheid verhoogd is ten opzichte van de oorspron
kelijke situatie. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de wijze van verbinden van deze 
woningen anders is dan dat eerst het geval was. Daar waar er in het bestaande ontwerp 
vooral gemetselde verbindingen aanwezig waren, zijn het nu vooral boutverbindingen en 
schroefverbindingen. Het spreekt voor zich dat deze verbindingen makkelijker te demon
teren zijn. Zodoende is de woning makkelijker te veranderen . 

De doelstelling van het project is over het algemeen gezien gehaald. De veranderbaarheid 
van de huidige VINEX woningen gelegen aan het Zandstrand is verhoogd doordat deze van 
een categorie D naar een categorie B is gegaan. Dit betekent echter oak dat het plafond 
nag niet bereikt is. De woningen bieden immers nag meer ruimte voor verbeteringen op 
het gebied van veranderbaarheid. 

Wanneer de resultaten bekeken warden, blijkt dat in de waarden van het veranderpo
tentieel van de SEV-demonstratieprojecten nag steeds hoger zijn dan van het renovatie
ontwerp van VINEX 2030. Dit heeft te maken met het feit dat bij het ontwerpen van 
de demonstratieprojecten veranderbaarheid als concept gold. Bij de woningen aan het 
Zandstrand was dit niet het geval. Het herontwerp heeft te maken met een bestaande 
draagstructuur. Deze draagstructuur is niet veranderbaar in tegenstelling tot de demon
stratieprojecten. Deze structuur komt tot uitdrukking in zes van de acht details. Hierdoor 
liggen de waarden van het veranderpotentieel bij deze details lager. Bij twee details, name
lijk detail Ben detail E, is er geen sprake van bestaande elementen. Deze details benade
ren dan oak de demonstratieprojecten. Het is in feite een oneerlijke vergelijking en er kan 
pas een eerlijke vergelijking gemaakt warden met het herontwerp voor VINEX 2030 zodra 
er een nieuw herontwerp gemaakt is met dezelfde draagstructuur. 

De veranderpotentieelscores van het renovatie-ontwerp liggen in de meeste gevallen boven 
de waarden van het consument gericht bouwen. Dit komt doordat de woningen van het 
CGB niet ontworpen zijn om te veranderen, maar juist om aan de wensen van de bewoners 
te voldoen. En dit is middels traditonele bouwmethoden gedaan. 

Daarnaast hebben we in het oorspronkelijke ontwerp aan het Zandstrand te maken met 
een zestal dezelfde woningen. Deze woningen zijn identiek en daardoor onderling uitwissel
baar. Dit maakt het legitiem om een woning representatief te stellen voor het gehele blok. 
De referentiewoningen van het SEV-demonstratieprogramma en het consument gericht 
bouwen behandelen per woning een en hetzelfde bouwsysteem. Dit bouwsysteem dient als 
vergelijkingsmateriaal bij de woningen aan het Zandstrand. Bij het herontwerp voor VIN EX 
2030 zijn er verschillende bouwsystemen toegepast in een blok van zes woningen. Er zijn 
in feite zes verschillende woningen ontstaan. Hierdoor kan er afgevraagd warden of niet 
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elke woning afzonderlijk beoordeeld moet worden op veranderbaarheid met de methode 
van het veranderpotentieel. 
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In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste conclusies uit de onder
zoeken beschreven door het beantwoorden van de hoofdonder
zoeksvragen en de bijbehorende subvragen. Aan de hand van 
deze antwoorden wordt er bekeken of de doelstellingen van dit 
afstudeerproject behaald zijn en wordt de slotconclusie beschre
ven. Hierdoor is het mogelijk om aanbevelingen te doen voor 
aanpassing van de veranderpotentiee/methode, voor VINEX en 
voor vervolgonderzoek. Tevens blikken we terug op ons afstu
deerproject in de epiloog. 
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6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk warden de belangrijkste resultaten en conclusies besproken, die voortko
men uit het vooronderzoek, de situatie van VINEX nu, de bewonerswensen, de toekom
stige ontwikkelingen en het scenario, uit het veranderpotentieel, en het nieuwe ontwerp. 
Deze resultaten en conclusies zullen beantwoord warden door per paragraaf de hoofdvraag 
die op dat onderzoek van toepassing is te beantwoorden. De beantwoording van de hoofd
vraag is mogelijk door het beantwoorden van de subvragen. Deze subvragen beantwoor
den een kleiner specifiek deel van het onderzoek, maar beantwoorden allen tezamen de 
hoofdvragen. Na de beantwoording van deze hoofdvragen kan er een slotconclusie getrok
ken warden of dat de gestelde doelstellingen gehaald zijn, of dat deze niet gehaald zijn. 
Vervolgens warden er aanbevelingen gegeven tot aanpassing van de methode en aanbe
veling voor vervolgonderzoek. Ten slotte staat er aan het einde van dit hoofdstuk een 
persoonlijke epiloog, waarbij er teruggekeken wordt op de periode van het afstudeeron
derzoek. 

6.2 Resultaten en conclusies vooronderzoek 

Hoofdonderzoeksvraag 
Hoe kan de discrepantie tussen aanbod van VINEX nu en vraag naar woningbouw 
in de toekomst in beeld warden gebracht? 

1) Wat was de gedachte van de overheid achter VINEX? 
Beantwoording in paragraaf 2.1 en 2.2.2. 

Met het oogmerk om een toenemend aantal burgers van een woning met duurzame kwa
liteit binnen de financiele mogelijkheden te voorzien zijn door de overheid de zogenaamde 
VINEX-locaties aangewezen. De gedachte van de overheid bevat dus een drietal kenmer
ken, namelijk het toenemend aantal burgers, de financiele mogelijkheden en de duurzame 
kwaliteit. Het aantal te huisvesten burgers is goed geraamd en de financiele mogelijkhe
den zijn buiten beschouwing gelaten. Ter indicatie van de duurzame kwaliteit zijn er een 
viertal doelstellingen geformuleerd, de nieuwe stedelijkheid, de relatie tussen bestaand 
en nieuw stedelijk gebied, het duurzaam bouwen, wonen en duurzame stedenbouw en de 
proceskwaliteit. De overheid geeft aan dat deze doelstellingen niet gehaald zijn. Er zijn 
maatregelen nodig voor een hogere toekomstwaarde door de zeggenschap van bewoners 
te vergroten. 

2) Wat zijn de meningen van de diverse bouwparticipanten over VINEX? 
Beantwoording van paragraaf 2.2.3 tot en met 2.2.S. 

Voor de ontwerpers vormen de stedenbouwkundige karakteristieken en voorwaarden voor 
architectuur de reden om te reageren op VINEX. Zij vinden namelijk dat er een gebrek is 
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aan afwijkende woningtypen en keuzemogelijkheden voor de bewoners. Hierdoor zijn de 
kansrijke opties voor deze wijken gemist en is de oorspronkelijke duurzame kwaliteit van 
de plannen verdwenen. De ontwikkelaars stellen dater voldaan is aan de gestelde doelstel
lingen en dat juist door deze doelstellingen de huidige wijken ontstaan zijn. De onderzoe
kers zijn van mening dater teveel interpretatie mogelijk is op de doelstellingen van VIN EX. 
Hierdoor is er wel een beginnende stap gezet in de richting van de woonconsument, maar 
is er een verdere technologische ontwikkeling gewenst. 

3) Wat zijn de problemen op de huidige VINEX-locaties? 
Beantwoording in paragraaf 2.3. 

Doordat de wensen van de VINEX-bewoner continu veranderen, zou het mogelijk moeten 
zijn om ook de VIN EX-woning te veranderen. De huidige manier van bouwen op de VINEX
locaties maakt dit echter onmogelijk. De technieken voor deze manier van bouwen zijn 
al wel ontwikkeld, maar worden niet toegepast. Het gevolg is dat de VINEX-woningen in 
2030 niet meer voldoen aan de wensen. Deze woningen zullen dan ofwel gesloopt moeten 
worden ofwel zal er gerenoveerd moeten worden. 

4) Wat zijn de relevante kenmerken van een bepaalde VINEX-woning voor dit onder
zoek? 
Beantwoording in paragraaf 2.4. 

De multi-purpose woningen aan het Zandstrand in Meerhoven zijn ontworpen om meer
dere functies te vervullen. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om de woning aan te 
passen aan de wensen van de bewoner. Echter vanwege te hoge kosten is er in de uitvoe
ring gekozen voor traditionele bouwmethoden. Hierdoor kunnen er geen veranderingen 
meer aan de woning plaatsvinden. 

5) Wat zijn de huidige wensen van de bewoners met betrekking tot VINEX woningbouw 
en hun woonomgeving? 
Beantwoording in paragraaf 3.2 tot en met 3.3. 

Het bouwen op grote locaties en de woningtypes die in VINEX-wijken gebouwd worden 
sluiten niet aan bij de wensen van de bewoners. De bewoners willen daarom meer zeggen
schap over de indeling en het uiterlijk van de woning. Zo zouden zij graag meer ruimte 
willen hebben en bestaat er de behoefte aan een werkkamer. Met betrekking tot de woon
omgeving wensen de bewoners een betere bereikbaarheid per auto en meer parkeervoor
zieningen. Ook het aantal winkel- en uitgaansvoorzieningen zou moeten worden vergroot. 

6) Welke toekomstige ontwikkelingen zijn van invloed op de VINEX-woningbouw? 
Beantwoording in paragraaf 3.4. 

Er bestaat geen zekerheid over hoe de toekomst zich zal gaan ontwikkelen. Het is de 
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verwachting dat vooral de demografische ontwikkelingen, woningtrends en het klimaat 
van invloed zijn op de woningbouw. Zo zal de bevolkingsgroei en de groei van het aantal 
huishoudens ervoor zorgen dat er meer woningen nodig zullen zijn in de toekomst. Ook de 
vergrijzing zal van invloed zijn op de woningbouw, met name op de voorzieningen in de 
woning. De overige toekomstige ontwikkelingen hebben een indirect karakter. De invloed 
van deze factoren zullen hierdoor niet rechtstreeks herleidbaar zijn. 

7) Hoe worden de huidige wensen van bewoners en toekomstige ontwikkelingen ver
werkt in een scenario voor de VINEX-woning? 
Beantwoording in paragraaf 3.5.2. 

Een scenario is een beschrijving van een mogelijk geachte situatie in de toekomst, geba
seerd op de beschrijving van een bestaande situatie en de beschrijving van de processen 
tussen de bestaande situatie en het toekomstbeeld. De bestaande situatie is beschreven 
in hoofdstuk 2, VINEX nu, en de processen tussen de bestaande situatie en het toekomst
beeld is beschreven in hoofdstuk 3, bewoners en toekomst: scenario. Gebaseerd op deze 
bevindingen is het toekomstbeeld beschreven in de vorm van het woonscenario. 

Beantwoording hoofdonderzoeksvraag 
De discrepantie tussen het aanbod van VINEX nu en de vraag naar woningbouw 
in de toekomst is in beeld gebracht door enerzijds de huidige situatie van VINEX 
te onderzoeken en anderzijds een scenario op te stellen voor woningbouw in de 
toekomst. Het onderzoek naar de huidige situatie van VINEX is gedaan door de 
meningen van deskundigen te achterhalen en een analyse te maken van VINEX
wijken in hoofdstuk 2. Het scenario is opgesteld aan de hand van onderzoeken 
naar de wensen van VINEX-bewoners en naar toekomstige ontwikkelingen. 

6.3 Resultaten en conclusies veranderpotentieel 

Hoofdonderzoeksvraag 
Hoe kan op een objectieve manier de veranderbaarheid van een woning bepaa/d 
warden? 

8) Wat is veranderbaarheid? 
Beantwoording in paragraaf 4.2.1. 

Veranderbaarheid wordt gedefinieerd als aanpasbaar aan wisselende omstandigheden. 
Wanneer deze definitie in het kader van een gebouw wordt geplaatst wordt er gesproken 
van een gebouw dat makkelijk aanpasbaar is aan wisselende omstandigheden. Onder 
wisselende omstandigheden worden in dit afstudeeronderzoek (on) voorziene omstandig
heden en veranderingen in behoeftes. De veranderbaarheid van een woning kan onderver
deeld worden in een viertal hoofdgroepen, namelijk veranderbaarheid in functie/gebruik, 

90 - hoofdstuk 6: conclusies en aanbevelingen - Rene Kuijten & Martijn van Bree VllEX 2030 



VllEX 2030 Rene Kuijten & Martijn van Bree 

indeling, volume en uiterlijk. Het onderscheid tussen deze hoofdgroepen van verander
baarheid is afhankelijk van de bouwtechnische mogelijkheden die de woning biedt. 

9) Welke eisen worden gesteld aan de methode om veranderbaarheid te meten? 
Beantwoording in paragraaf 4.3. 

De methode om de veranderbaarheid te bepalen moet een objectieve methode zijn. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door vergelijkingen te maken tussen verschillende woningen. In 
dit onderzoek is ervoor gekozen om een achttal details van de verschillende woningen 
ten opzichte van elkaar te vergelijken. Aan de hand van de gebouwstructuur hebben we 
inzicht verkregen welke bouwtechnische details van invloed zijn op de verschillende soor
ten veranderbaarheid en dus van toepassing zijn op de methode. Voorwaarde hiervoor is 
dat bij iedere woning dezelfde details beoordeeld worden die representatief zijn voor de 
mate van veranderbaarheid. Zodoende kunnen er verschillen gemeten worden tussen de te 
vergelijken woningen en kunnen er uitspraken gedaan worden over de veranderbaarheid. 

10) Wat houdt de veranderpotentieelmethode in? 
Beantwoording in paragraaf 4.4. 

De methode van het veranderpotentieel gaat uit van een achttal details op vaste posities in 
een gebouw. Deze details worden aan een tiental indicatoren onderworpen. De indicatoren 
zijn ontstaan uit de criteria en subcriteria die uit de definitie van veranderbaarheid zijn 
ontstaan. Per detail kan er bij elke indicator gekozen worden uit een aantal gedefinieerde 
alternatieven dat van toepassing is op dat detail. 

11) Hoe kan de veranderpotentieelmethode meetbaar worden gemaakt? 
Beantwoording in paragraaf 4.5. 

De veranderpotentieelmethode is meetbaar gemaakt door aan de verschillende criteria, 
subcriteria, indicatoren en alternatieven, die van toepassing zijn op de details, een waarde 
toe te kennen met behulp van paarsgewijze vergelijkingen. Als hulpmiddel heeft het pro
gramma ExpertChoice gefungeerd dat gebaseerd is op AHP. Hierdoor is er een score voor 
het veranderpotentieel ontstaan tussen de waardes nul en een. Aan de hand van deze 
score kunnen de details onderverdeeld worden in een vijftal categorien van A tot en met E. 
Deze categorien vertegenwoordigen een slechte, danwel goede veranderbaarheid. 

12) Hoe veranderbaar is de Zandstrand VINEX-woning ten opzichte van andere wo
ningen? 
Beantwoording in paragraaf 4.6 en 4.7. 

De resultaten van het onderzoek laten een onderscheid zien in een viertal groepen. De 
demonstratiewoningen van de SEV, de woningen van de SBR uit het consument gericht 
bouwen programma, de jaren '70 woning en de VINEX-woning gelegen aan het Zand-
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strand. De VINEX-woning aan het Zandstrand scoort ten opzichte van de demonstratiewo
ningen van de SEV duidelijk lager bij elk van de acht details. Ten opzichte van de woningen 
van de SBR uit het consument gericht bouwen programma behaaldt de VINEX-woning 
overeenkomstige resultaten. Ook als de VINEX-woning vergeleken wordt met de jaren 
'70-woning zijn de resultaten overeenkomstig. 

13) Waar zitten de verbeterpunten in de Zandstrand VINEX-woning? 
Beantwoording in paragraaf 4.8. 

Uit de methode van het veranderpotentieel blijkt dat de verbeteringen voor de VINEX
woningen aan het Zandstrand zich vooral bevinden op het vlak van de verbindingseigen
schappen. Dit betekent dater vooral aanpassingen moeten worden gedaan met betrekking 
tot de bereikbaarheid van de verbinding en de gehanteerde verbindingsmethode. Daar
naast is het ook van belang dat er verbeteringen van de vormingswijze/stadium en de 
systematisatie plaatsvinden. 

Beantwoording hoofdonderzoeksvraag 
De veranderbaarheid van een woning wordt op een objectieve manier bepaald 
door middel van de door ons ontwikkelde methode van het veranderpotetieel. 
Bij deze methode warden een achttal bepaalde details beoordeeld op een tiental 
indicatoren. Deze indicatoren zijn geformuleerd aan de hand van de criteria en 
subcriteria die uit de definitie van veranderbaarheid zijn ontstaan. Elke indicator 
bevat een aantal alternatieven. Uit deze alternatieven moet een keuze gemaakt 
warden die van toepassing is op het detail. Dat alternatief heeft een bepaalde 
waarde. Alie alternatieven tezamen geven een objectieve indicatie over de veran
derbaarheid. 

6.4 Resultaten en conclusies renovatieontwerp 

Hoofdonderzoeksvraag 
Kan de veranderbaarheid van een woning vergroot warden? 

14) Hoe vertaal je de randvoorwaarden uit het vooronderzoek en de veranderpotenti
eelmethode naar een ontwerp? 
Beantwoording in paragraaf 5.1 tot en met 5.8. 

De randvoorwaarden uit het vooronderzoek en het veranderpotentieel dienen als basis voor 
het herontwerp. Hierbij gelden de uitgangspunten van het scenario als een programma 
van eisen voor het ontwerp. Aan de hand van dit programma van eisen is het mogelijk een 
nieuwe functionele indeling van de woningen te maken. Deze functionele indeling is over-
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eenkomstig met de wensen van de bewoners en de toekomstige ontwikkelingen. De acht 
details die afkomstig zijn uit het veranderpotentieel bieden inzicht in de bouwtechnische 
uitwerking van het herontwerp. Zij geven inzicht in welke aanpassingen gedaan moeten 
worden. Aan de hand hiervan is er gekozen om aan elke woning een detail toe te kennen. 
Dit detail is de basis voor het concept van die woning. 

15) Wat is de deelconclusie met betrekking tot de terugkoppeling van het renovatie
ontwerp naar de veranderpotentieelmethode? 
Beantwoording in paragraaf 5.9 en 5.10. 

Met betrekking tot de terugkoppeling van het renovatie-ontwerp naar de veranderpotenti
eelmethode kan er geconcludeerd worden dat de veranderbaarheid van het herontwerp 
in relatie tot het origineel is verhoogd. De meeste details zijn van een categorie D, matig 
veranderbaar, naar een categorie B, veranderbaar, gegaan. Dit houdt in dat de verander
baarheid van het herontwerp hoger is dan dat de woningen van het consument gericht 
bouwen programma zijn. Tevens scoort het herontwerp beter dan de jaren '70 woning. In 
relatie tot de demonstratiewoningen van de SEV scoort het herontwerp neg steeds lager. 
Dit komt doordat we bij het herontwerp te maken hebben met bestaande onderdelen. 
Deze onderdelen zijn niet ontworpen met het oogmerk van veranderbaarheid, zeals wel 
het geval is bij de demonstratiewoningen, zij dienen echter wel in de veranderpotentieel
methode meegenomen te worden. 

Beantwoording hoofdonderzoeksvraag 
De veranderbaarheid van een woning kan worden vergroot. In dit onderzoek is 
er een renovatie-ontwerp gemaakt voor de VINEX-woningen aan het Zandstrand 
in Meerhoven. Hierbij hebben het scenario en het veranderpotentieel als basis 
gediend voor een nieuwe functionele indeling en bouwtechnische uitwerking van 
het ontwerp. Uit de terugkoppeling van het ontwerp naar de veranderpotentieel
methode blijkt dat de veranderbaarheid inderdaad vergroot is. 

6.5 Slotconclusie 

Dit afstudeeronderzoek bestaat uit een tweetal gedeelten, namelijk een vooronderzoek en 
een bouwtechnisch onderzoeksgedeelte. Voor deze delen zijn aparte doelstellingen gefor
muleerd. Bij het geven van een slotconclusie is het van belang dater wordt nagegaan of 
de geformuleerde doelstellingen zijn bereikt. Het is van belang om zowel de realisatie van 
de doelstelling van het vooronderzoek, als de realisatie van de bouwtechnische doelstelling 
na te gaan. 

De doelstelling van het vooronderzoek 
Het in beeld brengen van de discrepantie tussen aanbod (VINEX nu) en vraag 
(toekomstscenario 's ). 
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Het in beeld brengen van de discrepantie tussen aanbod en vraag is gebeurd in het voor
onderzoek van hoofdstuk twee en hoofdstuk drie. Met betrekking tot het aanbod is er 
onderzoek gedaan naar bestaande situatie van VINEX door een analyse van verschillende 
VINEX-wijken te maken. Met betrekking tot de vraag is er een scenario opgesteld door een 
enquete te houden onder de bewoners van VIN EX en literatuuronderzoek naar toekomstige 
ontwikkelingen. 

De bouwtechnische doelstelling 
Het meetbaar maken en vergroten van veranderbaarheid in (VINEX) woning
bouw. 

Om de veranderbaarheid van de (VIN EX) woningbouw meetbaar te maken is de verander
potentieelmethode door ons ontwikkeld. In hoofdstuk vier is beschreven dat door middel 
van het toekennen van waarden aan alternatieven die van toepassing zijn op een achttal 
bepaalde details de mate van veranderbaarheid bepaald kan worden. Door deze methode 
toe te passen op een bestaande VINEX-woning is het mogelijk om een bouwtechnisch 
renovatievoorstel te doen voor 2030. Uit terugkoppeling van dit renovatievoorstel naar het 
veranderpotentieel blijkt dat de veranderbaarheid inderdaad is vergroot. 

Er kan gesteld worden dat de doelstellingen zijn gehaald. Er is immers aan de gestelde 
doelstellingen voldaan. Hierdoor is het mogelijk om de volgende slotconclusie te formule
ren. 

Het veranderpotentieel is een objectieve methode om de veranderbaarheid te 
bepa/en, waardoor de discrepantie tussen het aanbod van de VINEX-wijken nu en 
de vraag van de bewoners in de toekomst wordt verkleind. 

Dit afstudeeronderzoek is hiermee afgerond. Maar dit is niet de afronding van het onder
zoeken naar veranderbaarheid. Het is van belang dater verder onderzoek wordt verricht 
naar dit onderwerp. Hiervoor is het van belang om zowel aanbevelingen voor VINEX te 
doen, als voor aanpassingen voor de te gebruiken methode, als voor vervolgonderzoek. 

6.6 Aanbevelingen voor VINEX 

Overheid 
Doordat de overheid zowel beleidsvoerder als opdrachtgever is, heeft zij een aantal onge
lukkige keuzes gemaakt. Het effect van deze keuzes was vooraf niet zo duidelijk te voor
spellen als het aantal woningen dat er moest komen in de VINEX-wijken. Achteraf blijkt 
namelijk dat in de nota een te grote eigen invulling is gegeven aan de ontwikkelaars, 
waardoor er teveel ruimte was binnen de gestelde doelstellingen. Aanbevolen wordt dan 
ook om (als opdrachtgever) voor strakke richtlijnen te zorgen die (als beleidsvoerder) 
controleerbaar zijn en die niet voor onduidelijkheid zorgen. 
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Daarnaast is er gekozen om de woningbouw te concentreren op de VINEX-locaties. Hier
door is de dichtheid van de woningen hoog. Dit heeft geresulteerd in grote aantallen rijtjes
woningen en meergezinswoningen. Zowel het bouwen op grote locaties als de woningtypen 
sluiten niet aan bij de wensen van de bewoners. Aanbevolen wordt om het beleid in het 
vervolg aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

Ontwerpers. ontwikkelaars en onderzoekers 
De ontwerpers zagen in VINEX de mogelijkheid om nieuwe maatschappelijke en technolo
gische trends toe te passen. Een trend is echter een tijdelijk verschijnsel. Het zou dus 
mogelijk moeten zijn om de woningen aan te passen aan deze trends. Echter de gebruikte 
bouwtechnieken door de ontwikkelaars zijn traditioneel en niet aanpasbaar. Het belang 
van de ontwikkelaars ligt namelijk op een ander vlak als dat van de ontwerpers. Deze 
ontwikkelaars zijn niet klaar voor technologische vernieuwingen, hoewel er wel een begin
nende stap richting de woonconsument is gezet. Deze technologieontwikkeling moet dus 
verbeterd worden. Deze taak ligt bij de onderzoekers. Zij moeten de ontwikkelaars en de 
ontwerpers op deze ontwikkelingen attent maken en hen begeleiden bij het gebruik van 
deze nieuwe ontwikkelingen. 

Aanbevolen wordt om in een eerder stadium overleg te plegen tussen de ontwerpers, de 
ontwikkelaars en de onderzoekers. Zodoende worden de verschillende belangen van deze 
groepen duidelijk en kan daarop ingespeeld worden. Tevens biedt dit de mogelijkheid om 
elkaar aan te vullen op vlakken waarop zij minder deskundig zijn. 

Bewoners 
Er is een beginnende stap richting de woonconsument gemaakt. De technologieontwikke
ling maakt het mogelijk om de woningbouw op haar bewoners toe te spitsen. Echter de 
bewoners staan vaak niet open voor nieuwe ontwikkelingen en technieken. Dit komt door 
het beperkte blikveld van de bewoners. Door de bewoners in een eerder stadium bij de 
ontwikkeling van de woning te betrekken kan dit blikveld verruimd worden en kunnen tijdig 
de juiste keuzes gemaakt worden. Zodoende wordt de woning met een andere intentie 
betreden en kan er een weloverwogen keuze gemaakt worden. Dit heeft als voordeel dat 
er een positiever beeld over de VINEX-wijk ontstaat. 

Door met deze aanbevelingen rekening te houden wordt de discrepantie tussen het aanbod 
van de VINEX-wijken nu en de vraag van de bewoners in de toekomst verkleind. 

6.7 Aanbevelingen voor aanpassing methode 

Als gevolg van de toepassing van de veranderpotentieelmethode zijn er heldere conclusies 
ontstaan die ons vermoeden over de situatie van VINEX-woningbouw deden bevestigen. 
De demonstratiewoningen van de SEV zijn immers meer veranderbaar doordat er bij deze 
woningen geen traditionele bouwmethoden zijn toegepast. Maar zoals vermeld is, is een 
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theorie, en dus ook deze methode, altijd een afspiegeling van de werkelijkheid. In werke
lijkheid is de scheidslijn tussen een mLpakket en een verbinding niet zo duidelijk. Echter, 
om de methode zo objectief mogelijk te houden is daar wel van uitgegaan. En in het kader 
van de hanteerbaarheid is het niet mogelijk om alle indicatoren mee te nemen in deze 
methode. Daarom is er een keuze gemaakt voor een aantal indicatoren. Het is mogelijk 
om de methode aan te vullen met meerder indicatoren, of indicatoren te verwijderen. 
De alternatieven van de indicatoren die zijn ingevuld bij de acht details zijn zorgvuldig 
bestudeerd en gedefinieerd. Er wordt echter niet aan ontkomen dat een ander zich niet 
kan vinden in deze definities en een andere mening is toebedeeld. Voordat de methode 
gehanteerd wordt, is het dus van belang dat een ieder die de methode gaat toepassen 
een kritische houding aanneemt ten opzichte van de toebedeelde waarden met behulp van 
het programma ExpertChoice. Zo zal het veranderpotentieel zich gedurende het gebruik 
steeds meer evalueren tot een algemeen aanvaarde methode voor het bepalen van de 
veranderbaarheid. Hierbij dient men zich echter wel bewust zijn dat men niet kan vergelij
ken met bevindingen uit het verleden . Deze vergelijkingen zullen volgens de dan geldende 
waarden, indicatoren en alternatieven opnieuw uitgevoerd dienen te worden. 

Ten aanzien van onze invoer612 kan geconcludeerd worden dat de toegekende waarde 
van 0,4167 voor de indicator verbindingsmethode hoog is in verhouding tot de overige 
waardes. In het kader van de gevoeligheid is er beschouwd wat er gebeurt indien deze 
waarde wordt verlaagd. Het blijkt dat zowel de verhouding tussen de verbindingsmethode 
en de bereikbaarheid, als de verhouding tussen de verbindingseigenschappen en de ver
bindingshierarchie, als de verhouding tussen de onafhankelijkheid en de uitwisselbaarheid 
de oorzaak is van de relatief hoge waarde. Wanneer de verhouding tussen de verbindings
methode en de bereikbaarheid wordt gelijkgesteld blijken de verschillen tussen de eind
scores van het veranderpotentieel verkleind te zijn. Echter, de verhoudingen tussen de 
VINEX-woning en de overige woningen blijven hetzelfde. Het gelijkstellen van de verhou
ding tussen de verbindingseigenschappen en de verbindingshierarchie heeft vervolgens 
nog amper effect op de eindscores. En ook het gelijkstellen van de onafhankelijkheid en 
de uitwisselbaarheid heeft nauwelijks effect op de eindscores. Hieruit kan de aanbeveling 
volgen dat slechts de verhouding tussen de verbindingsmethode en de bereikbaarheid 
herzien moet worden. 

Tevens geldt er voor de verbindingsmethode dat er bij het indelen van de methoden afge
vraagd moet worden waarom nieten wel de hoogste waarde toebedeeld krijgt en bijvoor
beeld spijkeren niet. Maar de methode geeft ruimte om deze bevindingen aan te passen. 

Met betrekking tot de indicator vormingswijze kan gesteld worden dat het niet altijd dui
delijk blijkt uit de detaillering of we te maken hebben met een component, element, half
fabrikaat etc. Hiervoor dient er verder onderzoek op de bouwplaats te worden gedaan. 

De technische levensduur van producten is afhankelijk van het onderhoud. Dit hebben 
we wel bekeken, maar verder niet in dit onderzoek meegenomen. Andere zaken die niet 
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meegenomen zijn in dit onderzoek, maar wel in vervolgonderzoek meegenomen kunnen 
worden zijn de kosten en de bouwtijd. 

Ten aanzien van de details kan gesteld worden dat detail G niet van toepassing is geweest 
op het herontwerp, omdat er is uitgegaan van de bestaande draagstructuur. Dit detail zou 
bij de terugkoppeling buiten beschouwing gebleven kunnen blijven. Echter bij nieuwbouw 
zou dit detail wel weer behandeld kunnen worden. De vergelijking tussen een bestaand 
ontwerp en nieuwbouw is dus niet helemaal eerlijk. Dus ook de details moeten nader 
bekeken worden op hun toepassingsgebied. 

Echter, uit dit afstudeeronderzoek blijkt dat de veranderbaarheid gemeten kan worden. 
Het is wel van belang dat bij vervolgonderzoek of aanpassingen aan de methode de defi
nities duidelijk geformuleerd blijven. Dit is omdat de methode in deze vorm bruikbaar is 
voor zowel deskundigen op dit gebied als voor de bewoners van VINEX zelf. Het is echter 
wel de vraag of de bewoners zelf deze methode ook zullen gaan gebruiken. Indien het 
toepassingsgebied zich de toekomst gaat beperken tot deskundigen is het mogelijk om 
vaktermen te gaan introduceren. Over de richting van de ontwikkeling van de methode kan 
alleen gegist worden. Er kan zelfs afgevraagd worden of er in de toekomst wel gebruik van 
deze methode kan blijven worden gemaakt. Het is dus van belang dat er in de toekomst 
meerdere afstudeerders met deze methode aan de gang gaan er een eigen visie op geven. 
Van daaruit zullen er nieuwe vergelijkingen gemaakt moeten worden wat zal leiden tot 
verschillende uitkomsten die geanalyseerd kunnen worden. Het veranderpotentieel in deze 
vorm is hierdoor een goede basis om de veranderbaarheid van woningen te meten. 

6.8 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Bewonersonderzoek 
Bij vervolgonderzoek is het verstandig om in een vroeg stadium bewoners te ondervragen. 
Dit levert namelijk bruikbare informatie op. Het is dan namelijk mogelijk om een groter 
aantal bewoners te ondervragen, zodat je een groep bereikt die meer divers is van samen
stelling. Het is daarbij verstandig om eerst een proefenquete op te stellen en deze door een 
select gezelschap te laten beantwoorden en voorzien van commentaar. Zodoende ontstaat 
er voor de personen die ondervraagd gaan worden een enquete met duidelijke begrip
pen. Tevens kunnen vragen die niet van toepassing zijn geschrapt worden, in ons geval 
betrof het dat huishoudenaantal en de woningsoort. Ook ten aanzien van de grootte van de 
woning konden er vragen weggelaten worden. Het betrof hier de garage, kelder, bijkeuken 
en zolder. Tenslotte is het verstandig om op krukken te gaan enqueteren, dit verhoogt de 
respondentie namelijk. 

Toekomstige ontwikkelingen 
Met betrekking tot het onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling kan de aanbeveling 
gegeven worden om duidelijk het onderzoek te beperken. Zaken die minder relevant zijn 
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voor het onderzoek kunnen sneller behandeld worden. Deze beperking hebben we gedaan 
door slechts de DESTEP-factoren te beschouwen. Hierop zijn we redelijk diep ingegaan. Als 
voorbeeld geldt de toepassing van energie in de toekomst. Het zou echter verstandiger 
geweest zijn om meerdere aspecten te behandelen en hier minder diep op in te gaan. 
Naast de DESTEP-factoren zullen namelijk ook andere factoren in de toekomst een rol gaan 
spelen bij de uiteindelijke wensen van de bewoners en de uitwerking in het ontwerp. Deze 
factoren hebben we nu niet meegenomen. In een vervolgonderzoek zouden deze factoren 
wel aan de orde kunnen komen. 

Scenario 
Bij het scenario hebben we te maken met een fictieve toekomstige situatie. De kans dat dit 
scenario ook daadwerkelijk realiteit wordt is echter uiterst klein. Dit is het gevaar van een 
scenario. Het zal pas in de toekomst toetsbaar zijn en nu nog niet. Het is dus van belang 
om bij vervolgonderzoek diverse scenario's toe te passen in het herontwerp zodat vanuit 
verschillende invalshoeken bekeken kan worden welke maatregelen genomen dienen te 
worden bij de verschillende scenario's in de toekomst. 

Renovatie-ontwerp 
Uit de veranderpotentieelmethode is gebleken dat de toegepaste verbindingsmethode een 
grote invloed heeft op de veranderbaarheid. In het renovatie-ontwerp hebben wij ervoor 
gekozen om de verbindingsmethoden, die een lage score van het veranderpotentieel ver
oorzaken te vervangen. Als gevolg hiervan zijn er in het renovatie-ontwerp ook lichtere 
m 2 -pakketten gebruikt. Dit heeft geresulteerd in een hoger veranderpotentieel voor het 
renovatie-ontwerp ten opzichte van het origineel. In een vervolgonderzoek zou er onder
zocht moeten worden of dat het ook mogelijk is om met behulp van behulp andersoortige 
verbindingen en hierdoor andersoortige m 2 -pakketten te komen tot en hoger veranderpo
tentieel. Op deze manier worden ook andere bouwsystemen geanalyseerd. 

6.9 Epiloog 

Door in een vroegtijdig stadium van ons afstudeeronderzoek contact te leggen met Geert
Jan van den Brand, die bij ons bekend was uit ons T9-project, en Peter Erkelens zijn we 
snel tot een uitdagend onderzoeksonderwerp gekomen. Hierbij stond ons duidelijk een 
combinatie van ontwerpen en onderzoeken voor ogen. We zijn begonnen met het opzetten 
van het onderzoek. Echter, doordat we hierin tijdens onze studie amper les hebben gehad, 
hebben we in het begin veel tijd gestoken in het bestuderen van deze materie en het lezen 
over het onderwerp VINEX. Dit was vaak meer van hetzelfde, waardoor er al meteen de 
rem gezet werd op ons ambitieus begin. Hetzelfde gold voor het onderzoek naar toekom
stige ontwikkelingen. Omdat we ook in dit literatuuronderzoek erg veel tijd staken, is 
het een compleet verhaal geworden. Dit bleek echter voor het scenario niet noodzakelijk 
te zijn. De bezoeken en analyse van de VINEX-wijken, gesprekken met deskundigen en 
het enqueteren van de bewoners waren hierop een aangename afwisseling. Bovendien 
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leverden deze onderzoeken concrete informatie op en waren daardoor erg zinvol. Hierdoor 
is een breed opgezet vooronderzoek ontstaan. Dit strookt ook met onze brede interesses 
en mening dat een goed integraal ontwerp verschillende disciplines moet herbergen die 
soms overlappen. 

Het afstudeeronderzoek is in een stroomversnelling gekomen nadat Peter en Geert-Jan 
ons op een gegeven moment richting de veranderbaarheid van VINEX hebben gestuurd. 
Aansluitend zijn we in aanraking gekomen met het onderzoek van Elma Durmisevic, 
waarmee wij aan de slag zijn gegaan. Deze complexe materie moest toepasbaar worden 
gemaakt voor VINEX-woningbouw. Hiervoor was het noodzakelijk om duidelijke definities 
te formuleren voor de indicatoren. Dit had echter wel tot gevolg dat er achter elke indica
tor een onderzoek schuilging. Bij het omzetten van deze literatuur naar een bruikbare 
methode kwamen we in aanraking met Theo Arentze en het programma ExpertChoice. 
Dit heeft ons erg geholpen om een methode aan te passen die van toepassing is op het 
ontwerp. 

Achteraf gezien heeft de afstudeerfase hierdoor vooral een onderzoekend karakter gekre
gen. Dit komt ook doordat er in verhouding tot andere afstudeerders een erg intensieve 
begeleiding plaatsvond waardoor we die richting ingestuurd werden. Zowel de intensieve 
begeleiding als de sturing hebben we echter als positief ervaren. De sessies met afstu
deeratelier SPIRIT zorgden voor een goede aanvulling op de begeleiding. Daarnaast is 
het tijdens het afstuderen erg prettig als je met mede-afstudeerders die affiniteit hebben 
met je onderwerp van gedachten kunt wisselen . In dit kader is het ook zinvol om met z'n 
tweeen af te studeren. Je kunt elkaar immers van repliek en kritiek voorzien. Dit is dan 
ook veelvuldig gebeurd. 
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