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Bl Project KOL 

• Horrevoets, M.S.G., en C.M.A. Raijmaekers, 'Kennis in stedelijke vernieuwing'. In: 
NRLO-rapport nr. 99/15. Den Haag, TNO-INRO Delft, april 1999. 

Het project KOL (Kwaliteit Op Locatie) wordt niet op hierarchische wijze ingevuld door een 
Ministerie maar is het resultaat van brede betrokkenheid van andere Ministeries, 
maatschappelijke organisaties en partijen uit het veld. Bij de invulling van het project KOL 
zijn betrokken: de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (NOVEM), het 
Nederlands Instituut voor de Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV), de 
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat (V&W). De partijen uit het veld worden zowel betrokken uit het oogpunt van 
kwaliteit van de uitwerking van KOL in thema's en projecten als uit het oogpunt van het 
vormen van draagvlak onder betrokkenen bij de uitvoering van de VINEX-plannen. Daarmee 
krijgt KOL het karakter van een voortschrijdend 'kennisprogramma' op basis van participatie 
door rijksdepartementen, lokale beleidsactoren en marktpartijen. KOL-fase 1994-1997 kan 
daarmee worden getypeerd als vraaggestuurde kennisontwikkeling. 
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82 Meningen experts 

• Academie van Bouwkunst Rotterdam, VINEX on site. 7 juni 2004. 
http://www.avbr.nl/99_00/vinex/index.html 

Willem de Visser: rijksolanoloqische Dienst, Bureau Rijksbouwmeester 
Er is grote vooruitgang geboekt gelet op de ontwikkelingen in het duurzaam bouwen en 
bijvoorbeeld de experimenten met duurzame watersystemen. Niet een communicatie
probleem is de oorzaak, maar het mislukken van de bestuurlijke regiovorming. De VINEX
afspraken zijn met stadsgewesten gemaakt. Vervolgens zijn de afzonderlijke gemeenten 
met die afspraken aan het werk gegaan, zonder sturing van een overkoepelende 
bestuurslaag. Het gevolg is dat in grotere regio's op verschillende locaties dichtbij elkaar 
precies hetzelfde programma wordt gebouwd met een zelfde verdeling van dichtheden en 
een zelfde verdeling naar prijsklassen. 

R. Vos: oud-qedeouteerde van de provincie Groninqen 
"De kritiek op de VINEX-plannen is: het is niet stedelijk genoeg, het zijn buurten in het 
groen. Het is eigenlijk niks." 

Frank van den Beu ken: provincie Brabant 
Uit de inleiding kwam een zeer divers beeld naar voren. De locaties werden ingedeeld naar 
verschillende 'ideeen van de stad' die aan elk plan ten grondslag hebben gelegen; varierend 
op een schaal tussen 'compacte stad' en 'global city'. 

Hans Broess: provincie Brabant 
In economisch, sociaal en cultureel opzicht zijn de verschillen tussen stad en platteland heel 
snel aan het verdwijnen. Als we daar vanuit gaan, dan zijn we gelijk ook af om koste wat 
het kost die nieuwbouwlocaties bij de steden aan te willen sluiten. We moeten stoppen met 
onze binnensteden, eigenlijk onze huiskamers, weg te geven aan grote internationaal 
werkende architecten. In het stadscentra kan het stinken naar de eigen identiteit, maar in 
plaats daarvan wordt een interventie gepleegd die er niets mee te maken heeft. Architecten 
bouwen overal dezelfde modernistische keuteltjes. De huidige globaliseringtendens, het feit 
dat de wereld een dorp begint te worden, wekt behoefte aan regionale identiteit. De centra 
van de steden zijn belangrijke dragers van de Brabantse identiteit. Iedereen is aan de rand 
van de stad naarstig op zoek naar de regionale identiteit, maar die is daar niet te vinden, 
laat staan te bouwen. Dus elke ontwerper komt met een esthetisch plan min of meer los 
van de context. Beschouw de VINEX-wijken maar als auto's: comfortabel, veelkleurig en 
overal zit alles op de bekende plaats. Ze hebben niets met Brabant te maken, want waar je 
ook gaat in de wereld, het past altijd. Je hoeft nergens te wennen alles is hetzelfde. In de 
VINEX-wijken kun je heel ongecompliceerd en comfortabel wonen vlak bij een centrum van 
identiteit. Hans Broess staat in de iets verdere toekomst voor Brabant een 'diffuus stedelijk 
veld' voor ogen. Vol of leeg wordt bepaald door de stedenbouwkundige compositie. In zo'n 
stad heb je zichtlijnen en bakens nodig om je te orienteren. Door op zo'n manier naar de 
steden in Brabant te kijken is het mogelijk op heel andere ideeen te komen. Het Brabant 
Manifest is een eerste stap. Want, tegen het huidige provinciale beleid in, breekt het 
Manifest met het taboe op bouwen in het landschap. Wonen is emotie. Wonen is 
tegenwoordig meer dan een huis. Een huis is meer dan een hoop stenen. Mensen verbinden 
zich ermee. Leefstijl wordt voor mensen steeds belangrijker. Daarmee manifesteren ze zich, 
daarmee zeggen ze wie ze zijn. Een ontwikkelaar die daarop goed weet in te spelen heeft de 
goede toon te pakken. 

Y. Gietema: oud-bestuu rder gemeente Groninqen 
Door het bouwen van VINEX wordt het landschap ingepikt. Het is een kwestie van schaal. In 
zo'n VINEX-wijk kan men geen ecologische structuur maken, want daar heb je veel meer 
ruimte voor nodig. 

Ir. N. Verdonk: vakdirecteur stadsontwikkelinq gemeente Groningen 
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In de noordelijke provincies mocht overal gebouwd worden. Het was een falend ruimtelijk 
ordeningsbeleid. Beter is het om de nieuwe woningproductie te concentreren in compacte 
stedelijke woonwijken aan de rand van de stad, dan dat het zich over het noordelijke 
grondgebied uitspreidt met een enorme verpesting van het landschap en met een enorme 
toename van de automobiliteit. De uitbreidingen van de dorpen resulteren in een uitholling 
van de stedelijke samenleving. Wat er nu moet gebeuren is nieuwe woonmilieus maken op 
binnenstedelijke locaties en concurrerend bouwen tegen de uitstroom aan stadsbewoners. 

Henri Lenferink: wethouder qemeente Arnhem 
De regie is bij de gemeenten uit handen geslagen door de ontwikkelaars die zich de grond 
wisten te verwerven. Zij kregen zo een sterke machtspositie, maar publiekrechtelijk is de 
gemeentelijke positie vreselijk sterk. De gemeente moet de creativiteit blijven bewaken, 
want anders worden er overal dezelfde type woningen gebouwd. Hiervoor dienen er vooraf 
goede afspraken over het programma te worden gemaakt en moet de creativiteit 
gestimuleerd worden. 

Hans Thoolen: qemeente Breda 
Het bouwen aan de rand van de stad is altijd in samenhang gezien met het bouwen in de 
stad zelf. In de VINEX-discussie komt steeds meer aandacht voor functiemenging en 
herstructurering, maar aan te weinig VINEX-plannen ligt een visie op de samenleving ten 
grondslag. Er is behoefte aan afgeronde plannen onder andere vanuit de grondexploitatie. 
Hierop komt steeds meer druk te liggen vanwege alle elementen die aan de plannen zijn 
toegevoegd zoals duurzaamheid, water, landschap, maar ook vanwege de duurte van de 
aangekochte grond. De liberalisering van de volkshuisvesting heeft ook grote invloed gehad 
op de plannen voor de VINEX-wijken. De jarenlange grote nadruk op sociale woningbouw 
heeft plaats gemaakt voor het bouwen van koopwoningen in prijsklassen waar veel vraag 
naar is. 

M. van Wijck: projectgroeo Noord-West dienst RO/EZ 
In bestaande 'slechte' wijken kunnen woningen gesloopt worden en vervangen door 
nieuwbouw op dezelfde plek. De overige woningen kunnen aan de stadsrand gebouwd 
worden. VINEX-woningen zijn mede nodig ten behoeve van herstructurering in bestaande 
wijken. Immers de doelgroep verschuift, doordat men meer geld en andere wensen krijgt. 
Men vertrekt uit hun huurwoning. Hierdoor is er concurrentie tussen de locaties aan de 
stadsrand en de omliggende dorpen. Men wil in het groen wonen en in of bij de bestaande 
stad. Het gaat dus om uitbreidingen bij de stad. In de stad vindt herstructurering plaats en 
aan de stadsrand wordt nieuw gebouwd. Kwaliteit aan de rand van de stad is nodig om 
mensen bij de stad te houden. Woningen zijn nodig door de herstructurering en de stijgende 
vraag. De opvatting dat hoge dichtheden bouwen gelijk staat aan stedelijkheid is onzin, 
want met lage dichtheden kun je ook stedelijk bouwen en hier zou mee geexperimenteerd 
moeten worden. Echter woningen die leeg staan slopen en hetzelfde aantal woningen nieuw 
bouwen gaat niet. Er is een monitoring-systeem nodig om te kijken wat de vraag is. 
Uitbreiding is noodzakelijk, want als je niet bouwt gaan de mensen gewoon weg naar 
andere gemeentes." 

Marieke Timmermans: medewerkster van Bureau B+B Stedebouw en Landschapsarchitec
tuur 
Ondanks alle mooie plannen worden VINEX-wijken toch weer gewone stadswijken. De 
plannen die er nu liggen zijn niet slecht, maar de oorspronkelijke kwaliteit is verdwenen. 
Het is niet stedelijk, maar ook niet landelijk. Het had een nieuwe vorm moeten worden, dus 
geen dorpjes en ook geen wijk, maar een variant van wonen op de grens van de stad in een 
landelijk gebied. Nu is de balans toch weer naar de stad doorgeslagen. Dit is misgegaan 
toen gemeente en projectontwikkelaars met hun standaardnormen de scherpe kantjes van 
het ontwerp afvijlden. Dat leidt tot een eenzijdig en saai woonmilieu. Toch zijn er nog wel 
mogelijkheden om iets van het oorspronkelijke plan terug te krijgen. Er zijn bij VINEX te 
veel woningen in een afgebakend gebied gepland, terwijl hetzelfde aantal op een creatieve 
manier in een ruimer landelijk gebied geplaatst had kunnen warden. Zo ontstaan er 
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interessante woonmilieus in tegenstelling tot een beperkte VINEX-locatie waar het moeilijk 
blijft om er een landelijk karakter aan te geven. Men wil allerlei tegenstrijdige dingen, zoals 
een groot huis met een grote tuin, een prachtig landschap en geen files op de weg. Zo 
wordt Nederland vol gebouwd en is het landschap verdwenen. Men moet meer met het 
landschap en het bestaande groen doen en minder met de stad . 

Han van de Born: Bureau ir. Kees Christiaanse Architects & Planners 
Het aantal veranderingen dat in de oorspronkelijke plannen zijn aangebracht vallen mee, 
maar er is een verkeerd beeld gegeven. Echter ontwerpers dienen gedurende het gehele 
proces ingezet te worden. Voorkom dus dat een architect pas aan het eind van de rit een 
mooi geveltje mag ontwerpen. Dat komt de kwaliteit ten goede. 

Marc Visser: S@M stedebouw & architectuurmanagement. een van de schrijvers van het 
rapport 'Buitengewone steden' 
Bijna alle plannen die er nu liggen zijn totaalcomposities. Daarin kan niet zo maar wat 
worden weggelaten of veranderd, want alles hangt met alles samen. 

Lodewijk Baljon: Landschapsarchitect en schrijver van het onderzoeksrapport Buiten
gewone steden 
Er zijn twee problemen op de VINEX-locaties in Nederland. Ten eerste is er een groot 
gebrek aan ruimte voor toekomstige ontwikkelingen . Het blijkt heel moeilijk te zijn in 
plannen ruimte voor toekomstige functies te reserveren. Ten tweede vindt Baljon de 
aansluiting van de nieuwe wijken op de identiteit van de bestaande stad problematisch. De 
eenzijdige woonwijken met een minimum aan voorzieningen staan op zichzelf, ge"isoleerd 
tussen infrastructuur. Wei biedt het landschap aanknopingspunten voor een eigen identiteit. 
Natuur en milieu zijn wat dat betreft misschien merkwaardige bondgenoten voor de 
verstedelijking. Ook is er een collectief onvermogen om contrasten te maken. Alie 
ontwerpen vervlakken naar een soort gemiddelde; een vervlakking die in het ontwerp 
meestal wordt gecompenseerd door een nadrukkelijke vormgeving van het gebouwde en de 
openbare ruimte. Die grote aandacht voor vormgeving is misschien ook wel een gevolg van 
het geforceerd zoeken naar identiteit voor elke nieuwe wijk. 

Paul van Beek: landschapsarchitect 
Met traditie, met beeldtaal en oplossingen die al eerder bedacht zijn, kan men heel goed 
een ontwerp maken, immers de toekomstige veranderingen worden overschat. Beproefde 
ontwerpmiddelen en -concepten zij juist populair bij het grote publiek. Een hermetisch 
duidelijk omlijnd plan is commercieel een duidelijk product dat aan de man te brengen is. 
Daar hebben bouwers en bestuurders belang bij. In VINEX is er dan geen ruimte is om nog 
andere functies toe te voegen, maar er is wel bijvoorbeeld variatie in de verdiepingshoogte 
gemaakt, zodat ruimtes voor verschillende functies bruikbaar zijn. 

Ir. Karen van Vliet: BGSV (bureau voor stedenbouw) 
Er is aandacht besteed aan de inrichting van de openbare ruimte, door bijvoorbeeld goede 
materialen te kiezen die lang meegaan. Het achterblijven van voorzieningen zorgt voor een 
kwaliteitsverlaging. Er is een minimaal kwaliteitsniveau van de woningen, immers de 
plattegronden zijn allemaal hetzelfde, met steeds een andere fac;ade om nog iets van eigen 
identiteit overeind te houden. Het is beter saaie gevels te bouwen en het budget te stoppen 
in de kubieke meters. Dan bouw je tenminste voor de toekomst. 

Ir. Frits Palmboom: Palm boom & Van den Bout ontwerpers 
VINEX is een gesloten militaire operatie. Na decennia lang gewerkt te hebben aan 
toekomstbeelden voor een hele stad of regio, is met de VINEX de overstap gemaakt naar 
een projectmatige aanpak. Voor VINEX zijn tussen rijk en gemeenten afspraken gemaakt. 
Er is een budget gereserveerd en is er afgesproken wanneer en waar er hoeveel woningen 
worden geproduceerd en hoeveel subsidie daar tegenover staat. Het voordeel van deze 
aanpak is dat het gemakkelijker is de kwaliteit te bewaken, maar het nadeel is dat de 
planstructuur geen ruimte laat voor verandering en vernieuwing in de toekomst. Dat zal 
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wijken op den duur belemmeren in hun aanpassingsvermogen. De planning en de 
financiering van de infrastructuur is een ongewisse factor. Het onbehagen komt voort uit het 
verlangen naar stedelijkheid. Het is zinloos om daarvoor de stedelijkheid van binnensteden 
als voorbeeld te nemen. De buitenwijk is altijd met veel verontrusting benaderd, terwijl dit 
soort wijken ook bij de stad en de metropool horen. Het ontwerpen aan buitenwijken, zoals 
de VINEX-wijken, is een belangrijke opgave waarbij het gaat om het: zorgvuldig vormgeven 
van het alledaagse. Het wordt een uitvalsbasis om de hele stedelijke omgeving te 
gebruiken, combinerend wat op het eerste gezicht niet combineerbaar lijkt. Het compacte 
stadsbeleid in het kader van VINEX is nog onvoldoende doordrongen van deze stedelijkheid. 
Een nieuwe opvatting van buitenwijk is een netwerk met meerden~ centra waarin wonen 
dominant is; voorzien van enkele lange routes, die functies met elkaar verbinden en met 
een paar grote groene gebieden. Het is ook nodig op verschillende niveaus flexibiliteit in een 
plan in te bouwen. Echter dat lukt niet al te best in de VINEX-uitbreidingen. Hiervoor zijn 
twee verklaringen. Ten eerste zit in de stedenbouwkundige plannen geen ruimte voor 
verandering door de projectmatige aanpak van de VINEX. Hierdoor wordt in een plan weinig 
ruimte overgelaten voor aanpassing en verandering. Ten tweede is de flexibiliteit in het 
woningbouwprogramma zoek door de financiele klem waarin VINEX zit. 

Rudolf Das: futuroloog. ontwerper en architect 
Er dient compacter gebouwd te worden in VINEX en zodoende zal de natuur meer in het 
gebied binnendringen. Hiervoor zullen huizen geclusterd dienen te worden met 
dubbelgebruik van de grond. Dit type woningen beantwoordt aan de wensen die mensen 
tegenwoordig hebben. 

Gert Bosveld: architect 
De ontwerper krijgt te weinig mogelijkheden bij VINEX. 

Annette Marx: ontwerobureau FIT <Fusion of Intuition and Technoloq1l). 
Het verschil tussen stad en platteland bestaat nog wel degelijk. Zeker in het denken van 
veel planologen en ontwerpers. Een strikte scheiding tussen stad en land, tussen rood en 
groen is daarvan onder andere het gevolg. Stad en land kunnen van elkaar profiteren. Maar 
veel plannen lijken juist gemaakt vanuit een defensieve houding, alsof stad en landschap 
vijanden van elkaar zijn. De Nederlandse manier van verstedelijking door telkens weer een 
nieuwe uitbreiding aan de bestaande stad vast te plakken en op het centrum van de stad te 
orienteren is passe. Het ontbreekt in Nederland aan visionair denken. We moeten niet bang 
zijn om te experimenteren en nieuwe ideeen voor de praktijk te ontwikkelen. VINEX kan 
helaas overal neergezet worden. Maar de architectuur, de vorrn, moet juist in een 
spannende balans met het programma, de functie, komen. In Nederland willen we altijd 
alles krampachtig beheersen door naar een afgerond eindbeeld te streven. Echter in 
afgeronde plannen is het heel moeilijk ruimte voor dynamiek en verandering te creeren. 
Daarvoor moet je met open structuren werken. En dan niet alleen op het schaalniveau van 
de stad en de wijk, maar ook op het niveau van het gebouw en de woning. De Nederlandse 
woningplattegrond is over het algemeen z6 voorgestructureerd dat ieder huis maar op een 
manier is in te richten en op een manier is te gebruiken. Een ei~~en bedrijf aan huis is 
bijvoorbeeld nauwelijks in te passen. 

Leo Onderwater: architect 
De levendigheid holt achteruit in bestaande centra, terwijl aan de rand van de stad de grote 
winkelcentra veel bezoekers trekken, omdat deze met de auto beter bereikbaar zijn. 

Bert van Megqelen: directeur Academie van Bouwkunst RAG 
Er is sprake van een paradox. Aan de ene kant heeft iedereen de mond vol van differentiatie 
en nieuwe leefstijlen. Aan de andere kant wordt er in VINEX-wijken gebouwd wat het beste 
verkoopt. Op dit moment betekent dat heel veel in dezelfde prijsklasse. Het worden 
ontzettend vervelende wijken, welke bijzondere functies je er ook instopt. Er is een veel 
grotere differentiatie in woningtypes en prijsklassen nodig. Bouw desnoods 80% echt 
goedkope woningen. Mensen die nu helemaal zijn aangewezen op de goedkope woningen in 
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de stad bied je meer mogelijkheden en je creeert experimenteerruimte in de bestaande 
stad. 

Prof. Dr. E.R.M. Taverne: kunst en architectuurqeschiedenis RUG 
VINEX-locaties hebben het probteem dat er een paradox is tussen de bescherming van de 
kwaliteit van het tandetijk gebied ten opzichte van de wit en de behoefte om meer en meer 
voor de markt te bouwen. Daarom moet er een ordeningsbeteid komen, waar die dingen op 
zijn minst worden ge"integreerd.Het VINEX-beteid is antistedelijk. Er wordt gezocht naar een 
ontsnapping van de stad. Terwijl op VINEX-locaties een aantrekkelijke overgang tussen 
stedelijk en niet-stedelijk tot stand kan worden gebracht. In de ptannen wordt het landelijke 
echter niet gekotoniseerd maar geensceneerd. 

Woninqvereniqinq 
In gevat de woningmarkt een dip krijgt zullen er zich geen probtemen in de koopmarkt 
voordoen, maar wet wat krimp in de huurmarkt. Er moeten echter wet huurwoningen 
gebouwd worden ten behoeve van een gevarieerde bevolkingssamenstelling. 

Margot van Niete: Bouwfonds Woningbouw 
De VINEX-locaties zouden zijn gestaagd wanneer ze mensen trekken die anders in een dorp 
waren gaan wonen. Echter in ptaats hiervan zijn het de minder aantrekkelijke stadsdeten die 
verpauperen wat de kwatitatieve tekorten in de bestaande stad weergeeft. Er dienen dus 
grotere bouwkavels in ptannen opgenomen te warden voor het verlagen van de woning
dichtheden. Projectontwikketaars zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 
om wijken te bouwen met een aangename woonomgeving. Die verantwoordelijkheid reikt 
veel verder dan een mooi huis bouwen en voor een goeie prijs verkopen. 

J.J. van Dijk: alqemeen directeur Geveke bouw Haren 
Op geen enkel gebied wordt de doelstelling van de VINEX gehaald, maar VINEX-locaties zijn 
precies wat de markt wil en alle woningen zullen verkocht worden. In Amerika zijn echte 
stedelijke gebieden en echte landelijke gebieden. In Nederland verknoeien we het. Men 
moet in de stad bouwen als je stedelijk wilt bouwen. Er is een belangrijke stedenbouw
kundige en ruimtelijke ordeningsopgave vergegeven aan de markt zonder dat er sturing 
plaats vindt. Deze markt ontwikkeld dan wat de klant wit in tegenstelling tot wat de 
overheid wil. Een aantrekkelijk woonmilieu is een belangrijke vestigingsplaatsfactor gewor
den voor het bedrijfsleven. 

Paul Tankink: adjunct-directeur Winkelbeleggingen Nederland 
VINEX krijgt vaak een soort wijkcentrum en geen centrum in verband met het aantal 
bewoners. In een wijkcentrum gaan mensen boodschappen doen (verblijfsduur 40 
minuten), winkelen doen ze in het centrum van de binnenstad. Een wijkcentrum heeft ook 
maar een beperkt aantal voorzieningen. Een wijkcentrum kan niet hetzelfde karakter kan 
hebben als het centrum van een stad wat betreft levendigheid en architectuur. 

Peter van der Guqten: alqemeen directeur van ontwikkelaar Prooer-Stok 
Ontwikkelaars dienen zich te bemoeien met het bouwproces en zo mee te denken wat de 
mensen willen die straks in zo'n nieuw woongebied gaan wonen. Ook dient er nagedacht te 
worden over hoe de wijk er over twintig jaar zal uitzien. VINEX moet qua architectuur en 
typologie kunnen concurreren met bestaande steden. Zet een woonwijk neer waar mensen 
graag willen wonen. Een goede ontwikkelaar moet weten wat de mensen willen. In 
Nederland definieren we tegenwoordig de bouwopgave te veel als stenen stapelen en beton 
storten. De creativiteit staat zo onder druk. De regie moet bij de overheid te liggen, mits er 
sprake is van een goede samenwerking tussen publieke en private sector. Maar nu gaat het 
allemaal te snel en vergeten we de kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad. We 
zouden iets anders gaan doen dan in de jaren zestig en zeventig. We waren toe aan 
kwaliteit bij het bouwen, aan meerwaarde voor het landschap en aan meer ruimte voor de 
mensen. Maar door de grondprijzen en de marktwerking zitten we in een neergaande spiraal 
die het bijna onmogelijk maakt om de kwaliteit op te brengen die we met z'n allen best 
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kunnen maken. Stel eerst je ambitieniveau vast en probeer dat maar eens waar te maken. 
De fout is dat er iets wordt beloofd wat niet waargemaakt wordt en uiteindelijk stelt men de 
norm bij. De ontwikkelaars en de adviseurs die zich met VINEX-locaties bezighouden 
hebben geen lange-termijnvisie. Het zijn mensen die 'bouwproductie' kopen door grand te 
kopen. 

Dick van der Harst: directeur van de Ontwikkelinqs Combinatie Wateringse Veld: OCWV 
Regels en regie zijn nodig, maar de toepassing ervan kan dwingend en knellend zijn met 
een uniformerend effect. Om ervoor te zorgen dat de bouwlocaties onderling vergelijkbaar 
zijn, zijn de VINEX-rekenmodellen voor de grondexploitatie van locaties tot woning
bouwprogramma verheven. Dat maakt de verevening van grondkosten overzichtelijker, 
maar het zorgt oak voor dezelfde verhouding koop- en huurwoningen in een vergelijkbare 
dichtheid op elke locatie. Het aaneengesloten stedelijke gebied op de kaart is een 
aaneenrijging van woonwijken met een standaard woningbouwprogramma. Maar de 
investeringen om die bestaande voorzieningen daadwerkelijk bereikbaar te maken, blijven 
achterwege of warden op de lange baan geschoven. De sprekers zijn het erover eens: dat is 
het fundamentele probleem van vrijwel alle VINEX-locaties. 

Ir. Maurits Klaren: directeur Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen 
Het afschaffen van regie en regels leidt tot het nag zoutlozer warden van de eenheidsworst. 
Men twijfelt of ontwikkelaars daadwerkelijk van de vrijheid gebruik zouden maken. De 
eenvormigheid komt niet zozeer door de regelgeving, als wel door het conservatisme van de 
'koopman' die een woning moet verkopen. Op lange termijn zal de VINEX-operatie aan de 
verstedelijking een karakteristieke toevoeging blijken te zijn. Op papier liggen VINEX
locaties in een netwerk van snelwegen, trams en fietsverbindingen,. maar het is de vraag 
wanneer dat netwerk er komt en in welke vorm. De orientatie op het centrum is immers 
achterhaald. Het gaat om de verankering in het stedelijk netwerk dat belangrijker is dan die 
orientatie op de bestaande stad en oak belangrijker is dan discussies over iets meer 
verscheidenheid, iets meer woonwerkruimten, of iets meer stedelijkheid in VINEX. Immers 
indien een wijk opgenomen wordt in het stedelijk netwerk blijkt deze in staat mee te 
veranderen in de woningbehoefte en maken bovenstaande criteria niets uit. In de 
buitenwijken tekent zich op dit moment een dergelijke eigentijdse vorm van stedelijk leven 
af, daarin is het dagelijks leven niet meer gebonden aan een plek. Een alternatief is 
woningen bouwen die aanpasbaar zijn aan verschillende leefstijlen; de ideale, flexibele 
woning die geschikt is voor alle typen consumenten: alleenstaanden, gezinnen met 
kinderen, met mogelijkheden voor een bedrijf aan huis. 

Ing. Dirk de Boer Mabon bv: reqiomanaqer van Mabon projectontwikkeling 
De belemmeringen voor nieuwe toekomstvisies zit hem vooral in de overmaat aan 
overheidsregie en -regels. Reglementen zoals het 'Bouwbesluit' zijn funest voor de 
creativiteit in het ontwerp en dat is niet in het belang van de consument. Het leidt tot die 
eenvormigheid waartegen iedereen zich afzet in discussies over VINEX. 

Drs. Wouter van der Poel: directeur Projectbureau Ypenburq 
Kopers hebben meestal oak niet zo'n beeld van wat ze willen. Je moet het ze voor een deel 
oak aanreiken. Consumenten willen veelal hetzelfde. In dat opzicht is er als tegenwicht wel 
iets te zeggen voor een regie die zorgt voor diversiteit en diffenentiatie in het nieuwe 
woningaanbod. Niets is zo tam als wild wonen. Er zijn gewoon toch regels nodig. De 
ontsluiting met het openbaar vervoer is volslagen achterlijk. Daarmee zijn de bedoelingen 
van het VINEX-concept niet waargemaakt. Het openbaar vervoer moet er zijn op het 
moment dat de mensen in de VINEX-wijken gaan wonen. 

Makelaar 
'Ik wil afscheid nemen van het idee dat er ontevreden mensen naar die nieuwe wijken 
toekomen. Ik zie iedere dag, op iedere locatie heel gelukkige kandidaten'. 
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Ir. Henk Westra : directeur Stuurqroep Experimenten Volkshuisvestinq CSEVl 
Het groeiproces van stad naar stedelijk netwerk is in de stedelijke regio's van Nederland 
volop gaande. Goed aanhaken bij het stedelijk netwerk is belangrijk voor het functioneren 
van nieuwe buitenwijken. Maar tijdens het debat blijkt dat er meer nodig is om het 
onbehagen over VINEX-locaties weg te nemen. In de praktijk blijkt genoeg ruimte in de 
bestaande regelgeving te zijn. Alleen in heel speciale situaties zijn aanpassingen 
noodzakelijk. De financiele afspraken, die met het rijk over de VINEX zijn gemaakt, zijn 
krap en de grond voor de VINEX-uitbreidingen in een slechte tijd gekocht. Dat geld moet 
worden terugverdiend in het uiteindelijke product: de woningen en de woonomgeving. Uit 
resultaten van studies naar woningplattegronden blijkt de kwaliteit slecht in relatie tot de 
prijs. Woningen van 4,50 x 8 meter, twee lagen zonder kap: Als die nu in de bestaande stad 
zouden staan, dan kwamen zij als eerste in aanmerking voor sloop. Maar op dit moment 
betalen mensen daar nog grif drie ton voor. Het is tegenwoordig, gezien de bouwkosten, 
niet meer haalbaar om extra ruimte in een woning in te bouwen. Maar voor de 
toekomstwaarde van een woning is dat zeker wel belangrijk.De mogelijkheid tot aanpassen 
en uitbreiden van een woning is een goed alternatief. Een woning op de groei ontwerpen 
door bijvoorbeeld platte daken toe te passen, met de mogelijkheid daar op termijn een kap 
op te zetten. De gebruiker wordt te veel als een onmondige consument gezien en dient 
meer invloed te krijgen op de woningplattegrond. 

Jaap Modder: directeur Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
Het ziet er naar uit dat er meer woningen gepland zijn dan er vraag is. Dus niet alles hoeft 
nu vol te worden gebouwd. In sommige plannen is er de flexibiliteit om lege plekken te 
maken. Er is een communicatieprobleem tussen het rijk en de lagere overheden. De 
differentiatie 70% dure en 30% goedkope woningen en de gemiddelde dichtheid van 30 
woningen per hectare zijn algemene normen uit de VINEX-nota. Normen om op het niveau 
van de stadsregio ongeveer op uit te komen. In de praktijk worden deze normen op het 
niveau van elke VINEX-wijk aangehouden. 

Drs. inq. Bert de Graaf: alqemeen directeur Kolpron Consultants bv 
VINEX-wijken zijn naar verhouding maar een heel kleine, specifieke toevoeging aan de al 
bestaande stedelijke regio's met een zeer gedifferentieerd woningaanbod. En de gemiddelde 
koper wil meestal een heel gemiddeld huis. Dit leidt niet tot de gevreesde eenvormigheid. 
De differentiatie ontstaat vooral op het niveau van regio's en steden. De relatie tussen de 
VINEX-locaties en de bestaande stad is in elke regio anders, omdat de behoefte aan 
woningen in elke regio anders is. Het VINEX-debat zou eigenlijk moeten gaan over de 
differentiatie van de bestaande woningvoorraad en wat we daaraan via nieuwbouw aan 
kunnen toevoegen. De VINEX-uitbreidingen zijn absoluut niet los te zien van de 
herstructureringsopgave in de bestaande stad. Beide opgaven hangen samen en vullen 
elkaar aan. De nieuwe VINEX-wijken brengen in de stad verhuisketens op gang. In de 
minder populaire wijken kan dan ruimte ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen. 

De kwaliteit van veel nieuwbouwwoningen te wensen over laat, maar hij bestrijdt dat een 
financiele klem daarvan de oorzaak zou zijn. Wat dat betreft is er sprake van een paradox. 
Aan de ene kant zijn de grondprijzen op dit moment het dubbele van wat ze begin jaren 
negentig waren, toen de financiele afspraken tussen rijk en gemeenten over de VINEX zijn 
gemaakt. In die afspraken is rekening gehouden met de opbrengsten uit de grondverkoop 
aan projectontwikkelaars. De productie en verkoop van bouwrijpe grond is nu winstgevend. 
Aan de andere kant wordt er bezuinigd op de kwaliteit en de grootte van de nieuwe 
woningen. Niet omdat de projectontwikkelaars de winst in eigen zak steken. Dat kan ook 
niet, want 85% van de plannen zit in open planprocessen bij de gemeenten, bij overheden 
dus, die zelf kunnen beslissen over de bestemming van de winst. De oorzaak is het systeem 
van grondquotering. Daarin is de kavelprijs gekoppeld aan de prijs van de woning. Als de 
bouwkosten van de woning hoger worden, stijgt automatisch ook de prijs die de 
ontwikkelaar aan de gemeente voor de grond moet betalen. Een duurdere woning levert de 
ontwikkelaar dus minder winst op, tenzij hij bezuinigt op de bouwkosten bijvoorbeeld door 
de woning kleiner te maken. De oplossing is concurrentie op kwaliteit in plaats van op prijs. 

v.12131 Rene Kuijten & Martijn van Bree 8 



Daag de aanbieders uit met onderscheidende producten te komen. Probleem is dat de vraag 
in verschillende marktsegmenten nag steeds het aanbod overtreft. Projectontwikkelaars zijn 
er dan toch wel van verzekerd, dat ze hun woningen kunnen verkopen, ongeacht de 
kwaliteit. 

De VINEX-uitbreidingen vooral aantrekkelijk zijn voor mensen tussen de 30 en de 50 jaar 
met een niet-stedelijke leefstijl. De vraag is tegenwoordig echter zeer gedifferentieerd, 
gekoppeld aan leefstijlen, levensstadia en culturele identiteit. Het toenemend markt
georienteerd denken in de woningbouw is een positieve ontwikkeling, echter er wordt nag 
niet voldoende rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de consument. 

I fo/Guus van de Hoef:Arcadis Heidemij Advies bv directeur procesmanaqement 
Er is een gebrek aan vernieuwing in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Dit vormt een enorme 
rem op de ontwikkeling en de uitvoering van nieuwe ideeen, terwijl nieuwe concepten hard 
nodig zijn. De verschillen tussen dorp, stad en land zijn aan het verdwijnen. In de echte 
landelijke gebieden, zijn al jaren leegloop-processen aan de gang. Men weet zich geen raad 
met de vraag hoe nieuwe impulsen aan die dorpen te geven. Echte dorpse dorpelingen zijn 
er nauwelijks meer; er wonen vooral stedelijke dorpelingen. Ideeen om hen in een nieuwe 
vorm te huisvesten, zijn er gewoon niet. 

Drs. K. Tuinstra: adviseur Vastqoed en stedelijke ontwikkeling 
Er is sprake van een doorstroming van huur naar koop. Het begrip toekomstwaarde verdient 
hierbij meer aandacht. Het huis is tegenwoordig onderdeel van je pensioen. Men wil 
eigenlijk een deel van het beheer en misschien zelfs beheersing van de woonomgeving, 
zodat men eigen kapitaal veilig kan stellen. Woonproduct en woonomgeving zijn beide even 
belangrijk. Er moeten nieuwe vormen van de openbare ruimte komen en meer differentiatie 
in woonmilieus. 

M. Kuppens: Vrouwenadviescommissie Groninqen 
Door de nieuwbouw aan de stadsrand ontstaan problemen in de bestaande wijken. Deze 
discussie zou in eerste instantie alleen over de VINEX moeten gaan, maar dat is te beperkt. 
De herstructurering van de bestaande stad moet in de discussie over de VINEX betrokken 
worden.Deze relatie tussen bestaande en nieuwe wijken moet op meerdere manieren 
gelegd word en. 

Martin Idema: directeur van Companen Adviesgroep voor Beleid 
Echte stedelijkheid vindt niet plaats in VINEX, maar in de stadscentra. Ontwerpers zijn bezig 
met composities, maar ze moeten die composities wel met mensen in relatie brengen. Eerst 
de mensen en dan het ontwerp en niet andersom. Zij moeten zich bezighouden met de 
doelgroepen waarvoor de uitbreidingswijken bedoeld zijn. De koopkrachtigen, waarvoor 
VINEX bedoeld is, gaan daar niet wonen. Wat er nu gemaakt wordt is mensvreemd, terwijl 
het onze menselijke plicht is te doen wat mensen willen. De een wil een groat huis met een 
enorme tuin, de ander een flat. Doe in vredesnaam wat mensen willen en zeg als 
deskundige niet wat goed voor de mensen is. Het wordt geen zooit:je als we mensen hun 
gang laten gaan. Men werpt tegen dat je eigenlijk niet weet wie die mensen zijn en wat ze 
nou precies willen. Uiteraard weten we niet wat de mensen precies willen, maar dat is geen 
reden om ze links te laten liggen. Er dient gedegen onderzoek te warden gedaan wat de 
bewoner wil. 

Professor Paul van Schilfaaarde: Adviesbureau Seinpost 
Stedelijkheid maak je niet, stedelijkheid ontstaat. Wil VINEX een stedelijk imago krijgen, 
dan duurt dat enkele generaties. In tijd denken betekent oak dat je dingen openlaat en dat 
je niet probeert nu te bedenken wat er in de toekomst moet zijn. Dit vraagt om flexibiliteit 
in bouwen. Je kunt niet alles van tevoren plannen, er moet iets ontstaan. 
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Drs. H. Elerie: vereniqinq Brede overleqqroep kleine dorpen in Drenthe. Stichtinq Keuninq
conqres 
VINEX moet een keuze maken, het wordt stedelijk of landelijk. De plannen betreffen nu 
hooguit buurten in het groen. 

Drs. F. Broersma: stafmedewerker Kamer van Koophandel Groninqen 
VINEX moet geen slaapstad worden. Bedrijvigheid past echter niet binnen het huidige beeld 
van buurten in het groen. Eigenlijk wordt het dus een slaapstad met een kunstmatig 
bedrijventerreintje. 

Jan Wessels: Archeolooq 
De geschiedenis en de cultuur dienen als een kwaliteit ingebracht te worden. Benut deze 
stijlen en symbolen om VINEX te onderscheiden van al die andere wijken die 
langzamerhand allemaal op elkaar lijken. 

Peter Beiier: BMF CBrabantse Milieufederatie) 
In het huidige beleid wordt er te slordig met natuur en ruimte wordt omgesprongen. De 
vraag naar de kwaliteit van de individuele VINEX-wijken is van ondergeschikt belang. Een 
gedegen toekomstvisie op de ontwikkeling is een eerste vereiste. Hierbij dient er meer 
gekeken te worden naar binnenstedelijke uitbreidingen dan naar uitleglocaties. Tevens dient 
de werkelijke woningbehoefte vast gesteld te worden nu er meer gebouwd wordt als dat 
nodig is. Er wordt onnodig open ruimte aan de rand van de stad verstedelijkt. En doordat 
mensen uit een groter aanbod aan huizen kunnen kiezen zullen de minder aantrekkelijke 
delen van de stad in verval raken. De eenzijdige nadruk op de woning is een rampzalige 
ontwikkeling. Mensen zijn helemaal niet meer geTnteresseerd in hun woonwijk. Een huis met 
een auto voor de deur in een rustige omgeving, dat is het enige wat de huidige 
woonconsument wil. De ontwikkelaars spelen daar handig op in. Dat is de dood in de pot 
voor het leefklimaat in de stad. 

A. van Klinken: Milieufederatie Groninqen 
De kwaliteit van de omgeving is niet uitgebuit, alleen de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving krijgt aandacht. 
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83 Handvest kwaliteit van VINEX-locaties 

• Remkes, J.W., e.a., Handvest kwaliteit van VINEX-locaties. Den Haag: Ministerie 
van VROM, 2000. 

1) De kwaliteit van VINEX-locaties kan beter 
Partijen zijn van mening dat de omstandigheden sinds het afsluiten van de VINEX
convenanten sneller zijn veranderd dan voorzien. Zo zijn de economische vooruitzichten 
verbeterd, is het aantal tweeverdieners toegenomen en is het kwantitatieve tekort van 
woningen sneller afgenomen dan verwacht. Hierdoor is de kwaliteitsvraag bij veel burgers 
gegroeid. Daarop wordt bij de huidige VINEX-woningbouwprogramma's (met name in 
gespannen woningmarkten) te weinig ingespeeld. Met het 00~1 op de toegenomen 
kwaliteitsvraag achten partijen vooral verbeteringen mogelijk en nodig bij het vergroten van 
de zeggenschap en keuzevrijheid van de burger, de differentiatie in en tussen de VINEX
locaties, de afstemming van de differentiatie op de nieuwbouwlocaties met het 
woningbouwprogramma in de bestaande stad, de ontsluiting van VINEX-locaties en de 
samenwerking tussen partijen, zowel op rijks- als op lokaal niveau. 

2) Kwaliteitsverbeterinq vergt qezamenlijke aanpak. 
Partijen zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te komen tot een hogere 
toekomstwaarde van de VINEX-locaties. Daarbij gaat het zowel om het niveau van de totale 
locatie, de woonomgeving als ook de woningen zelf. Betrokken partijen zetten zich actief in 
om deze ambitie te realiseren, waarbij rekening wordt gehouden met de recente prognoses 
wat betreft de kwalitatieve woningvraag en met het principe van de ongedeelde stad. Voor 
de korte termijn (tot 2005) gaat het in dit handvest vooral om inspanningsverplichtingen 
(vanwege beperktere aanpassingsmogelijkheden van de bestaande VINEX-afspraken) van 
de betrokken partijen die in het bijzonder voor de langere termijn (2005-2010) kunnen 
leiden tot het vaststellen van nadere afspraken om de kwaliteit van VINEXlocaties te 
verhogen. Inzichten hieromtrent worden ingebracht bij de gesprekken Verstedelijking 2010 
die in de periode april - oktober worden gehouden. VROM houdt, als coordinerend ministerie 
voor de voortgang in de verstedelijkingsafspraken, bij de (her)ijking van de 
uitvoeringsafspraken tot 2010 (VINEX en VINAC) nadrukkelijk rekening met de resultaten 
van deze gesprekken, waarbij de bestaande afspraken een belangrijk referentiekader 
vormen. De staatssecretaris van VROM is in het kader van deze gesprekken bereid de 
consequenties van nieuwe afspraken over kwaliteit voor de huidige afspraken over de 
woningbouwaantallen nader te bezien. 

3) Gezamenlijk werken aan tijdiq en goed bereikbare VINEX-locaties. 
Een goede ontsluiting van VINEX-locaties is van groot belang voor de kwaliteit van deze 
locaties. Partijen streven ernaar dat de locaties zo spoedig mogelijk na de oplevering van de 
eerste woningen ontsloten worden . Bijzondere aandacht daarbij heeft het openbaar vervoer 
vanuit de achtergrond dat een modal split lastig te be"invloeden is indien men al gewend is 
om van de auto gebruik te maken. De ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM 
komen de toezeggingen in de uitvoeringsafspraken tot 2010 na. Betrokkenen zullen zich er 
voor inzetten om de OV-ontsluiting eerder te realiseren dan volgens de huidige afspraken is 
voorzien. Hier ligt een belangrijke taak voor de rijksoverheid (VenW en VROM) in 
samenwerking met gemeenten en marktpartijen. Naast het rijk zullen dan ook andere 
partijen een bijdrage leveren.Tevens zal nader worden ge·inventariseerd waar zich 
problemen met wegontsluiting voordoen en zal worden bezien welke mogelijke oplossingen 
daarvoor zijn. Het rijk is bereid tezamen met betrokken partijen hiervoor de mogelijkheden 
te verkennen. 

4 l Blijven werken aan een onqedeelde stad. 
Ook bij een kwaliteitsslag op VINEX-locaties zal het uitgangspunt van de ongedeelde stad 
overeind blijven. In de VINEX-uitvoeringsconvenanten is vanuit de gedachte van de 
ongedeelde stad voor de uitleglocaties een norm van minimaal 70% marktwoningen 
geformuleerd. In de praktijk wordt veelal uitgegaan van 30% sociale woningbouw. Welk 
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type woningen in welke categorie op welke plek gebouwd warden, is afhankelijk van de 
regionale woningmarkt gebaseerd op kwalitatieve vraagoverschotten en -tekorten. Het 
percentage te bouwen sociale huurwoningen wordt daarmee regiospecifiek. Bij de analyses 
van vraag en aanbod zullen de transformatieopgaven en -mogelijkheden in bestaand 
stedelijk gebied nadrukkelijk warden betrokken. De partijen streven ernaar op VINEX
locaties de veelzijdigheid van de bevolking tot uitdrukking te laten komen. Ook minder 
draagkrachtige burgers, jongeren of zorgbehoevende ouderen zullen in de nieuw te 
ontwikkelen woonmilieus een plek moeten kunnen vinden. Het aantal sociale huurwoningen 
op VINEX-locaties zal in relatie staan met de bestaande voorraad en met de inspanningen 
die daar plaats zullen vinden in het kader van de stedelijke vernieuwing. Ook bij (sociale) 
huurwoningen staat kwaliteit voorop. Marktpartijen kunnen warden ingeschakeld om onder 
randvoorwaarden sociale huurwoningen te ontwikkelen en te beheren. 

5) Grotere differentiatie en meer woonkwaliteit. 
Door de gestegen koopkracht is aan de bovenkant van de woningmarkt een kwantitatief 
tekort ontstaan, dat bij ongewijzigde programmering de komende jaren zal groeien. In de 
bestaande VINEX-programma;s wordt thans op veel plaatsen onvoldoende tegemoet 
gekomen aan de gestegen kwaliteitsvraag. Dat geldt zowel voor de gewenste woonmilieus 
(centrum stedelijk en groen stedelijk wonen) als de gewenste woningen. Gemeenten en 
marktpartijen zijn bereid om op basis van de regionale analyse van vraag en aanbod, 
samen de programmering op de gestegen kwaliteitsvraag af te stemmen. Uitgangspunt is 
dat woningen met grotere toekomstwaarde warden gebouwd: grotere woningen, met 
bredere beukmaten en grotere flexibiliteit. Binnen woningmarktgebieden zullen 
consumenten meer keuzemogelijkheden krijgen. De differentiatie in woningtypen, -grootte, 
plattegrond, prijsklassen en dichtheden wordt derhalve vergroot. Partijen zullen hiervoor in 
de opzet van hun plannen ruimte bieden. 

6) Meer keuzevrijheid door consumentgericht ontwikkelen. 
Ook op woningniveau krijgen consumenten grotere keuzevrijheid, wat betreft woningtype, 
indeling (meer flexibiliteit) maar ook wat betreft de schil. Waar mogelijk moeten 
raamindelingen, dakvorm, aan- en uitbouwen, mits passend binnen tussen gemeente en 
marktpartijen overeengekomen beeldkwaliteitsplan, aangebracht en aangepast kunnen 
warden. Op deze wijze wordt de individuele consument opdrachtgever voor zijn individuele, 
op maat geproduceerde woning, en krijgt hij meer keuzevrijheid binnen de kostenefficiente 
systematiek van marktpartijen. Dit geldt niet alleen voor de individuele consument maar 
ook voor groepen bewoners. De partijen spannen zich in de burgers ook beter op de hoogte 
te stellen van en te betrekken bij hetgeen op het gebied van wonen, woningen en 
woonvormen tot de mogelijkheden behoort. Gemeenten zullen meer ruimte bieden in de 
stedenbouwkundige opzet en binnen het beeldkwaliteitsplan. Marktpartijen zullen hun 
producten aanpassen en consumenten daadwerkelijk deze keuzevrijheid bieden. 
Marktpartijen zullen in hun gehele klantenmanagement zoveel mogelijk tegemoet komen 
aan individuele wensen van consumenten. Dat betekent veel ruimte voor meer- en 
minderwerk, beantwoordend aan de grate verscheidenheid van doelgroepen. Ook zullen 
marktpartijen de begeleiding van de kopers en huurders verbeteren, ook na de 
koop/verhuur en oplevering. Door het vergroten van de differentiatie, het toevoegen van 
woonkwaliteit en consumentgericht ontwikkelen kan voor een belangrijk deel voldaan 
warden aan de sterk gestegen kwaliteitsvraag en de vraag naar keuzevrijheid. 

7) Meer aanbod van vrije kavels. 
Er is sprake van een aanzienlijke vraag naar particulier opdrachtgeverschap. Met particulier 
opdrachtgeverschap wordt hier bedoeld een burger (of groep burgers) die zelf de 
beschikking heeft/krijgt over de grand en zelf kan bepalen met wie hij de bestemming wil 
realiseren. In dit verband kan ook warden gesproken van vrije kavels. Partijen zijn bereid 
zich actief op te stellen bij het vergroten van het aanbod aan vrije kavels. Daarbij wordt er 
rekening mee gehouden dat de vraag naar vrije kavels divers is. Deze doet zich voor op 
collectief en individueel niveau, in bestaand stedelijk gebied en uitleglocaties en in meerdere 
prijssegmenten. Ook is de vraag regionaal gedifferentieerd. De vraag naar vrije kavels 
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wordt be"invloed door de wijze waarop overheden en marktpartijen in staat zijn om door 
middel van meer woonkwaliteit en consumentgericht ontwikkelen tegemoet te komen aan 
de gestegen kwaliteitsvraag. De manier waarop hieraan tegemoet wordt gekomen wordt 
be"invloed door de lokale grondexploitatie en de stedenbouwkundige plannen. 

8) Consumentenrecht wordt versterkt. 
Partijen zijn van mening dat het consumentenrecht moet warden versterkt. In dat opzicht is 
het wenselijk dat de Tweede Kamer het wetsontwerp "Consumentenkoop van onroerende 
zaken en aanneming van werk" (23095) zo spoedig mogelijk in behandeling neemt. 
Belangrijke onderdelen in het wetsontwerp zijn de drie dagen bedenktijd bij aankoop van 
een woning en het inhoudingsrecht, waarbij een gedeelte van de laatste betalingstermijn 
pas wordt betaald indien bij oplevering van de woning geen gebreken zijn geconstateerd. 
Verdere verbeteringen in de positie van de consument zijn hiernaast mogelijk en wenselijk. 
Partijen zullen hiervoor gezamenlijke voorstellen ontwikkelen. 

9) Het qrondorijsbeleid zal kwaliteit stimuleren. 
Partijen erkennen dat het grondprijsbeleid een belangrijke functie vervult voor het 
realiseren van een goede kwaliteit van onder meer de openbare ruimte en betaalbare 
woningen. De bij veel gemeenten gehanteerde grondprijssystematiek van grondquotes kan 
echter oak een belemmering bij het realiseren van een hogere woningkwaliteit in duurdere 
segmenten betekenen. Dat is het geval wanneer extra kwaliteit onevenredig zwaar belast 
wordt door een exponentieel oplopende grondprijs. Onderzocht wordt hoe het 
grondprijsbeleid kan warden aangepast, zodat mogelijke blokkades in de grondkosten
systematiek, die remmend zouden kunnen werken voor extra kwaliteit op maat, warden 
weggenomen. 

10) Meer aandacht voor voorzieninqen. 
Partijen streven ernaar scholen, winkels, welzijn, gezondheidszorg, sport, recreatieve en 
jeugdvoorzieningen (waaronder kinderopvang) eerder dan nu gebruikelijk is op VINEX
locaties te realiseren. Hier ligt een regietaak voor de gemeenten, rnaar oak marktpartijen 
kunnen in de ontwikkeling een stimulerende rol vervullen. Op verschillende locaties warden 
bijvoorbeeld al schoolwoningen gebouwd, die na verloop van tijd weer omgebouwd kunnen 
warden naar reguliere woningen. Oak bij andere voorzieningen kan bij de ontwikkeling al 
rekening gehouden warden met functieverandering. Het rijk zal in dezen een actieve en 
coordinerende rol vervullen. 

11) VINEX qroener en duurzamer. 
Meer dan nu het geval is wordt bij de ontwikkeling van de nieuwe VINEX-uitleglocaties in 
planologische, financiele en programmatische zin aandacht besteed aan regionaal groen, 
waarbij er meer aandacht is voor duurzame stedenbouw en verweving van rode en groene 
functies. Hier ligt in eerste instantie een taak voor gemeenten, maar daarnaast oak voor het 
rijk, provincies (regio;s) en marktpartijen. Daarnaast kan geconstateerd warden dat 
bovenregionale groengebieden (de groene verbindingen) een dusdanig lange 
voorbereidings- en uitvoeringstijd hebben dat de projecten pas na de VINEX-periode (tot 
2005) gereed zullen zijn. Oak de financiele basis is nag lang niet overal op orde. De partijen 
zullen daarom actief bezien welke mogelijkheden er zijn verbeteringen in regionaal en 
bovenregionaal groen aan te brengen. In dat verband is van belang dat het rijk, conform de 
afspraken, in de periode 2005 - 2010 zal bijdragen aan knelpunten in regionaal groen in 
regio's met een bouwopgave van minimaal 7.000 woningen. Daarnaast zet VROM in op 
ontschotting van diverse regelingen voor groen in en rand stedelijke gebieden. Een en ander 
biedt de basis voor een gezamenlijke aanpak, gericht op een tijdige aanleg van regionaal 
groen. 

12) Stedenbouw biedt mogelijkheden voor diversiteit. 
Daar waar nodig zal de stedenbouwkundige opzet verruimd warden ten gunste van grotere 
(bredere) woningen, meer groen en een ruimere parkeernorm. Bij een ruimere 
stedenbouwkundige opzet is oak een betere inpassing van het parkeren mogelijk. De 
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vormgeving, inrichting en functionaliteit van de openbare ruimte zal daarbij een leidende 
positie dienen te krijgen. Ook zal bij de stedenbouwkundige ontwerpen waar mogelijk en 
gewenst rekening worden gehouden met de reeds aanwezige landschappelijke en 
cultuurhistorische en stedenbouwkundige elementen en kenmerken. Deze worden als 
dragers benut voor het verkrijgen van een rijker aanbod van woningtypologieen en 
woonmilieus. Daarbij kan de differentiatie van VINEX-locaties worden vergroot; door op 
locaties te verdunnen en te verdichten (bijvoorbeeld rond openbaar vervoerpunten) en niet 
rigide uit te gaan van een gemiddelde van 30-33 woningen per hectare; door meer 
differentiatie aan te brengen in woningtypologieen; door meer functiemenging op locatie- en 
buurtniveau. De wensen van de burger zijn daarbij aanjager. Daarbij onderschrijven 
partijen het belang van voldoende flexibiliteit, diversiteit en duurzaamheid in 
stedenbouwkundige plannen. Meer flexibiliteit is bedoeld om in te kunnen spelen op zich 
wijzigende omstandigheden of om in een later stadium elementen in plannen toe te kunnen 
voegen. De partijen streven ernaar het middel van experiment met architectuur en 
innovatieve woon/(werk)vormen ruimte te geven. Nieuwe mogelijkheden zullen worden 
onderzocht, voor een breed publiek tentoongesteld en in het openbaar besproken. 

• De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) als coordinerend bewindspersoon voor de uitvoering van de verstedelijking 
VINEX, J.W. Remkes; 

• De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), mr. P.G.A. Noordanus; 
• De Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (NEPROM), drs. 

G.H. Hoefsloot; 
• Aedes vereniging van woningcorporaties, mr. W.D. van Leeuwen; 
• De Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers en Ontwikkelaars (NVB), 

drs. N. Rietdijk; 
• Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (avbb), ing. J.A. Holleman; 
• De 'vereniging eigen huis' (VEH), drs. H.J. van Herwijnen. 
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84 Analyse VINEX-wijken 

Analyse VINEX-wijken aan de hand van de door de overheid genoemde doelstellingen: 

• Nieuwe stedelijkheid; 
• De relatie tussen het bestaand en nieuw stedelijk gebied; 
• Duurzaam bouwen; 
• Proceskwaliteit. 

84.1 De Leidsche Rijn, Utrecht 

Afb. B4.1-1 Leidsche Rijn Utrecht 

• RIGO projectteam VIN EX. Dossier kwaliteit Vinex-uitleg BRU. Amsterdam: RIGO 
Research en Advies BV, oktober 2000. 

Nieuwe stedelijkheid 
Utrecht heeft een groot tekort aan woningen, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. 
In alle sectoren is er een groot tekort aan eengezins koopwoningen, vooral in de suburbane 
woonmilieus. VINEX dekt de eengezins koopwoningen markt goed. Echter, er blijft een 
gebrek aan suburbane woonmilieus, door dat een vorm van nieuwe stedelijkheid 
voorgeschreven is. Het is de vraag of dat er zodoende marktconform gebouwd kan worden. 
Met betrekking tot de dichtheid kan gesteld worden dat de norm bij de Leidsche Rijn 
gehaald is. Er is namelijk sprake van een gemiddelde dichtheid van 30 woningen per 
hectare. De Leidsche Rijn beslaat een dermate groot gebied dat deze is gesegmenteerd in 
verschillende delen. De Leidsche Rijn kenmerkt zich als een moderne wijk in verhouding tot 
de bestaande dorpen. Echter, in de nieuw gebouwde delen is hetzelfde woningprogramma 
terug te vinden. De bebouwing naast de hoofdontsluitingen is voornamelijk hoogbouw 
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varierend in hoogte. Hierachter bevind zich een rustiger gebied met overwegend laagbouw. 
Deze laagbouw bestaat veelal uit rijwoningen met eenzelfde samenstelling en vormgeving 
door repetitie. Wat betreft de VINEX-doelstellingen kunnen er vraagtekens gezet worden bij 
het begrip functiemenging. 

De relatie tussen het bestaand en nieuw stedelijk gebied 
De Leidsche Rijn bevindt zich tussen een netwerk van ontsluitingswegen. De koppeling van 
de wijk met de bestaande stad verloopt in eerste instantie via de A12 en de plannen 
voorzien in een verplaatsing en gedeeltelijke overkapping van de A2. Tevens wordt de wijk 
door middel van drie nieuwe bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal met Utrecht 
verbonden. Een hoge parkeernorm is in deze gewenst, echter hier blijft De Leidsche Rijn bij 
achter. Twee nieuwe treinstations, het toekomstige Randstadspoor, nieuwe fiets
verbindingen en een hoogwaardige busverbinding moeten zorgen voor verdere ontsluiting 
van het gebied. De ontwikkeling van deze ontsluiting laat echter voorlopig nog even op zich 
wachten. Met betrekking tot de voorzieningen zijn de bewoners tijdelijk aangewezen op de 
bestaande voorzieningen in de kernen Vleuten en de Meern. In de plannen zijn echter wel 
plannen opgenomen voor talloze wijkvoorzieningen zoals scholen, winkels, een bibliotheek, 
een muziekschool, een wijkpost van de gemeente en een kerk. 

Duurzaam bouwen 
Er zijn verschillende wijken gesitueerd rond Vleuten en de Meern, zoals Vleuterweide, 
Veldhuizen, het Zand en Terwijde. Deze wijken hebben een eigen typerende groenstructuur 
welke per dorp verschillend is. Echter in de plannen voor de Leidsche Rijn is er tussen deze 
wijken een 300 hectare groot landschapspark gepland. Dit Leidsche Rijn-park fungeert als 
centrale groenvoorziening voor de verschillende wijken. Vooral op wijkniveau is er in de 
VINEX-regio Utrecht nagedacht over duurzaamheid. Er is bijvoorbeeld een speciaal 
opvangsysteem voor regenwater, energiezuinige straatverlichting en aansluiting op 
stadsverwarming van een groot aantal woningen. Daarnaast is er veel aandacht voor 
materiaal. 

Proceskwaliteit 
Er wordt te weinig aandacht besteed het uitgeven van vrije kavels om zo aan particulier 
opdrachtgeverschap te voldoen. Dit komt door de traditionele seriematige bouw van de 
aannemers. Wei zijn er initiatieven voor andere vormen van zeggenschap van de burger om 
hun woonwensen te realiseren, zoals afbouwwoningen door middel van consumentgerichte 
projectontwikkeling en collectief opdrachtgeverschap met verschillende uitbouw- en 
inrichtingsmogelijkheden. Daarnaast zijn er klankbordgroepen die de gemeente adviseren. 
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84.2 Empel, Den Bosch 

Afb. B4.2-1 Empel, Den Bosch 

• RIGO projectteam VINEX. Dossier kwaliteit Vinex-uitleg Stadsgewest Den Bosch. 
Amsterdam: RIGO Research en Advies BV, oktober 2000. 

Nieuwe stedelijkheid 
Er is in Den Bosch een grote vraag naar eengezins koopwoningen op elk woonmilieugebied. 
Er is voornamelijk vraag naar koopwoningen in het dure segment in de buiten het centrum 
gelegen woonwijken. In Empel wordt door het hoge aantal geschakelde- en twee-onder
een-kap woningen aan de wens tegemoet gekomen. Hoewel er nog een groot aantal 
woningen opgeleverd dient te worden. De geplande dichtheid zal 31 woningen per hectare 
zijn. En hiermee zou de hoge dichtheidsnorm gehaald worden, echter in de huidige situatie 
is de dichtheid lager. Er is in Empel sprake van uitsluitend laagbouw met veelal een 
repeterende vormgeving en plattegronden wat betreft de woningen. De diversiteit komt tot 
uitdrukking in de verschillende delen van de wijk. Er is hierbij sprake van een verschil in 
vormgeving tussen traditioneel en modern. De meer traditionele vormgeving sluit aan bij de 
bestaande kern van Empel, terwijl de moderne woningen zich aan de rand bevinden. 

De relatie tussen het bestaand en nieuw stedelijk gebied 
In Empel zijn er amper openbaar vervoer voorzieningen. Er rijdt alleen een bus eenmaal in 
het uur. Deze zal in de toekomst frequenter gaan rijden. De bewoners van de wijk zijn dus 
vooral aangewezen op de auto. Tussen Den Bosch en Empel ligt de A2. Hoewel er nu nog 
geen aansluiting met deze weg vanuit Empel is zal het de bedoeling zijn dat deze er in de 
toekomst wel gaat komen. De huidige ontsluitingsweg is de bestaande provinciale weg naar 
Den Bosch. Deze weg vertakt zich in twee wijkontsluitingswegen om de oorspronkelijke 
plaats Empel heen de VINEX-wijk in. Het aantal parkeervoorzieningen blijft in de wijk echter 
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achter bij de automobiliteit. Hierdoor is de aansluiting op de bestaande stad problematisch 
en de bereikbaarheid minimaal. De VINEX-wijk Empel maakt gebruik van alle voorzieningen 
van het oude gedeelte van het dorp. Deze voorzieningen zullen in de toekomst uitgebreid 
worden met een supermarkt, andere detailhandel en medische voorzieningen. Daarnaast is 
er een nieuwe basisschool gebouwd. Het huidige voorzieningenniveau laat echter te wensen 
over. 

Duurzaam bouwen 
Empel is qua grootte niet te vergelijken met de andere VINEX-wijken. Het is meer een 
uitbreiding om het bestaande heen. Hierdoor is de wijk langgerekt en heeft zodoende altijd 
raakvlakken met de omliggende omgeving welke als groengebied functioneert. De 
volgroeide groenstructuur van het dorp zorgt aan de andere zijde als tegenhanger. Bij de 
ontwikkeling van de wijk Empel is er nauwelijks rekening gehouden met duurzaamheid. 

Proceskwaliteit 
In Empel wordt vrij marktconform gebouwd. Er zijn veel dure koopwoningen in verhouding. 
De gemeente is huiverig voor consumentgericht projectontwikkeling, omdat dit de huidige 
kwaliteit niet zou kunnen evenaren. Hierdoor is er een gebrek aan flexibiliteit en keuze
vrijheid voor de burger en weinig aandacht voor particulier opdrachtgeverschap. 
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84.3 Reeshof, Tilburg 

Afb. B4.3-1 Reeshof, Tilburg 

• RIGO projectteam VINEX. Dossier kwaliteit Vinex-uitleg stadsgewest Ti/burg. 
Amsterdam: RIGO Research en Advies BV, oktober 2000. 

Nieuwe stedelijkheid 
In Tilburg heerst een discrepantie tussen vraag en aanbod. De uitbreidingsbehoefte betreft 
dure koopwoningen. Er is een groot tekort aan dorpse woonmilieus met een landelijk 
karakter in een lage dichtheid. De noodzaak is een kwaliteitsslag te maken. De vraag naar 
extra ruimte is groot. Dit geldt zowel voor meer groen als grotere woningen. Aan deze 
vraag wordt voldaan door voornamelijk geclusterde laagbouw. Rond de hoofdontsluiting 
bevinden zich enkele hoogbouw blokken. Hierbij geldt dat de diversiteit in de woonblokken 
tot uitdrukking komt en niet zozeer in woningen. In Reeshof is er sprake van een mengeling 
tussen traditionele en moderne vormgeving. Men zou de wijk ook niet als een wijk kunnen 
karakteriseren, maar eerder een onderverdeling maken tussen de bouwblokken. Er is dus 
geen sprake van een thema. 

De relatie tussen het bestaand en nieuw stedelijk gebied 
De huidige ontsluiting van de wijk Reeshof ligt in verhouding voor op andere VINEX-wijken. 
Er is sprake van een goed lopende busverbinding en een nieuw station speciaal voor de 
wijk. De verder ontsluiting verloopt via de hoofdontsluitingsweg welke recht door de wijk 
loopt en aansluitingen heeft met de ASS en de Bredaseweg. Via deze weg volgt een verdere 
vertakking de wijken in. Deze wijken hebben een relatief hoge parkeernorm. Ook de 
ontwikkeling van de voorzieningen loopt in Reeshof voor op andere VINEX-projecten. Er is 
immers sprake van een winkelcentrum, een wijkcentrum, een sporthal en een grote 
hoeveelheid aan scholen. Het aanbod van het winkelcentrum is uitgebreid en divers met een 
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avondwinkel, traiteur, dienstverlening, kinderopvang en kantoorhotel opdat deze niet zal 
concurreren met overige centra. 

Duurzaam bouwen 
Er bevinden zich verschillende duurzame projecten binnen Reeshof. Zo is een deef van 
Reeshof een voorbeefdproject van de SEV in het kader van de fevensfoopbestendige wijk. En 
daarnaast bestaat er een opvangsysteem van hemefwater in bekkens die zijn opgenomen in 
de groenstroken. Deze stroken maken onderdeef uit van de groenstructuur die de wijk 
verdeeft in verschillende defen. Een groot mifieubeschermd gebied doorkruist de wijk en 
geldt tevens als wandelroute. 

Proceskwaliteit 
De voortgang van Reeshof is positief door een soepele samenwerking tussen marktpartijen 
en de gemeente. Het voorzieningen niveau en de bereikbaarheid zijn op peil en er worden 
meer woningen gebouwd gepland. Echter deze woningen vallen amper in de duurdere 
segmenten terwijl daar vraag naar is. Dit geldt ook voor dorpse en landelijke woonmilieus 
met lage dichtheden. De gemeente wil meer aandacht geven aan particulier opdracht
geverschap. Immers de zeggenschap voor de burger bfijft achter. Er wordt nagedacht over 
nieuwe vormen van samenwerking middels een wijkontwikkefingsmaatschappij. 
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84.4 Brandevoort, Helmond 

Afb. 84.4-1 Brandevoort, Helmond 

• RIGO projectteam VINEX. Dossier kwaliteit Vinex-uitleg Stadsregio Eindhoven. 
Amsterdam: RIGO Research en Advies BV, oktober 2000. 

Nieuwe stedelijkheid 
Helmond heeft een tekort aan woningen. Vooral kwalitatief dient er een uitbreiding van het 
huidige aanbod plaats te vinden. Dit zou zich moeten vertalen in eengezins koopwoningen in 
een lage dichtheid. Op deze vraag is in de VINEX-wijk Brandevoort goed ingespeeld. Er is 
namelijk sprake van een hoog percentage vrijstaande woningen en een laag aantal 
rijwoningen, welke zich concentreren in het centrum. Brandevoort heeft een zeer 
uitgesproken thema dat is uitgewerkt door de architect Rob Krier. Hierbij staat de traditie 
centraal. De elementen op wijkniveau zijn vergelijkbaar met elementen die al enkele 
decennia in onze samenleving zijn ingeburgerd. Door deze elementen is het mogelijk om 
optisch variatie in woningen te creeren. Een zelfde type woning komt: wel vaker terug alleen 
in dit type is variatie in vormgeving en kleur. Met vernieuwende plattegronden is echter 
nauwelijks geexperimenteerd. 

De relatie tussen het bestaand en nieuw stedelijk gebied 
Het openbaar vervoer van Brandevoort laat te wensen over. Er staat een treinstation 
gepland. Echter het is de vraag of deze ooit gerealiseerd zal worden. Daarnaast is er een 
busverbinding met de stad. Wat betreft de bereikbaarheid per auto is er een aansluiting 
naar de wijk gemaakt vanuit de doorgaande weg van Mierlo naar Helmond. Deze hoofdader 
loopt midden door de wijk en vertakt zich middels rotondes de wijk in. De geplande 
parkeervoorzieningen zullen echter nog gerealiseerd moeten worden. 
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De winkelvoorzieningen zijn geconcentreerd in het dichtbebouwde centrum. Hier bevinden 
zich momenteel nog tijdelijke voorzieningen, maar in de toekomst zullen hier diverse food 
en non-food, horeca, medische voorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen, een woon
zorgzone, een kinderdagverblijf, basisscholen, peuterspeelzalen en een sportcomplex 
verrijzen. 

Duurzaam bouwen 
Brandevoort bestaat uit drie gedeelten, te weten een centrumgedeelte en twee 
woongebieden. Rondom het centrum is een kunstmatige gracht aan gebracht dat tevens 
dienst doet als groengebied. Het overige groen bevindt zich in de andere wijken. Hier staan 
vrijstaande woningen met een groenstructuur die daar tussendoor slingert. Dit komt tevens 
tot uitdrukking in speeltuintjes en parkjes. De duurzaamheidsaspecten en flexibiliteit blijven 
bij Brandevoort achter. 

Proceskwaliteit 
In Brandevoort is een zeer groot aandeel particulier opdrachtgeverschap van maar liefst 
18%. Dit zorgt enerzijds voor een gedifferentieerd beeld. Echter, door dit hoge aantal 
blijven collectieve initiatieven op het gebied van duurzaamheid achter. Er dienen dus 
mogelijkheden te worden onderzocht om bewoners in Brandevoort meer te betrekken bij de 
inrichting van de woonomgeving. Dit zou kunnen door middel van de oprichting van 
kopersstichtingen met collectieve belangen. Tevens is er door het grote aandeel particulier 
opdrachtgeverschap een achterstand op de VINEX-taak opgelopen. 
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84.5 Meerhoven, Eindhoven 

Afb. 84.5-1 Meerhoven Eindhoven 

• RIGO projectteam VINEX. Dossier kwaliteit Vinex-uitleg Stadsregio Eindhoven. 
Amsterdam: RIGO Research en Advies BV, oktober 2000. 

Nieuwe stedeliikheid 
In de stadsregio Eindhoven is een tekort aan woningen en ook in kwalitatieve zin zijn er 
discrepanties tussen vraag en aanbod. Er is per saldo een groot tekort aan eengezins 
koopwoningen met dorpse woonmilieus en woonmilieus van landelijk-suburbaan karakter in 
een lage dichtheid. De ontwikkeling van geclusterde woningblokken met eenzelfde moderne 
vormgeving en traditionele woningsamenstelling speelt echter niet in op de vraag. Tevens 
geldt Meerhoven als een hoge dichtheidslocatie. Dit bevordert ook niet de wensen waar de 
toekomstige bewoners om vragen. Er is bij dit project dus niet marktconform gebouwd. 
Daarnaast zullen alle voorzieningen in de toekomst centraal in Meerhoven komen te liggen, 
met daaromheen de woongebieden. Er is dus ook geen sprake van functiemenging. 

De relatie tussen het bestaand en nieuw stedelijk gebied 
De huidige voorzieningen bevinden zich in het woongebied Bosrijk. Deze voorzieningen 
blijven beperkt tot een supermarkt, een basisschool met kinderopvang en een 
informatiecentrum. In de toekomst zullen deze voorzieningen warden verplaatst naar het 
centrumgebied. Daar zal een uitbreiding plaatsvinden met een medisch centrum, 
winkelvoorzieningen, bibliotheek, sportvoorzieningen en een peuterspeelzaal. Aan de randen 
van Meerhoven bevinden zich verschillende bedrijventerreinen. De verschillende gebieden 
zijn per auto goed te bereiken door middel van de hoofdader die zich in de wijken vertakt. 
Deze ader heeft een aansluiting op de randweg om Eindhoven heen. Daarnaast bevindt er 
zich een HOV-lijn welke vanuit het centrum van Eindhoven door Meerhoven naar het 
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nabijgelegen Eindhoven Airport rijdt. Deze ontsluiting zal tijdelijk echter een andere route 
dienen te nemen vanwege een nog lopende onteigeningsprocedure. 

Duurzaam bouwen 
Meerhoven is verdeeld in verschillende gebieden, zoals Grasrijk, Bosrijk en Zandrijk. Elke 
wijk heeft zijn eigen groenopzet passend bij de naam van de wijk. Grasrijk heeft lage 
groenbeplanting in de vorm van gras en lage struiken. Bosrijk is ruimer opgezet met hoger 
groen. Zandrijk is het dichtst bebouwd en heeft weinig groen. Tussen de wijken zelf liggen 
grotere groengebieden met water en andere natuur. De ontwikkeling van deze gebieden laat 
echter nog op zich wachten. In meerhoven is ook over duurzame energietoepassingen 
nagedacht. De warmte die nodig is voor de verwarming van het huis en voor het warme 
tapwater komt van een midden temperatuur verwarming. Het systeem verwarmt een 
cluster van ongeveer 600 woningen, zodat een eigen cv-ketel niet meer nodig is. Daarnaast 
heeft de gemeente een basislijst duurzaam bouwen opgesteld. Deze lijst bevat eisen en 
aanbevelingen die betrekking hebben op het ontwerp van de woning, materiaalgebruik, 
waterbesparing, energiebesparing en afvalscheiding. Zodoende wordt in Meerhoven op 
duurzame wijze gebouwd. Zo zijn de kozijnen niet gemaakt van hardhout uit tropische 
regenwouden, maar van hardhout afkomstig uit duurzaam geproduceerde bossen. Het glas 
dat wordt gebruikt, is het zogenaamde hoog rendementsglas of HR-glas. Ook worden er 
waterbesparende voorzieningen aangebracht in de vorm van zuinige douchekoppen, 
regelbare toiletspoeling en doorstroombegrenzers op kranen. 

Proceskwaliteit 
In Meerhoven heerst momenteel een achterstand op de VINEX-taak. Het behalen van de 
woningbouwaantallen staat tegenover de vraag naar hogere kwaliteit. De vraag is dus of de 
druk niet te hoog wordt dat deze de kwaliteit gaan aantasten. Er is echter sprake van een 
groeiende aandacht voor kwaliteit en consumentgerichte vertaling daarvan. Dit vertaalt zich 
in een relatief groot aandeel particulier opdrachtgeverschap van 10%. De plannen hiervan 
dienen echter grotendeels nog wel uitgevoerd te worden . Het blijft dus onzeker of deze 
initiatieven zich als zodanig zullen ontwikkelen. De achterstand heeft niet alleen invloed op 
de woningbouwopgave, maar zeker ook op de voorzieningen. Deze zijn tot op heden 
nauwelijks ontwikkeld. 
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BS Enquete bewoners Meerhoven 

BS.1 Enquete 

ENQUETE NAAR WONINGTEVREDENHEID EN -BEHOEFTEN TE MEERHOVEN 
Deze enquete maakt onderdeel uit van een afstudeeronderzoek aan de TU/e naar de 
veranderbaarheid van VINEX-woningbouw. De enquete beoogt een indicatie te geven over 
de woningtevredenheid en -behoeften van de bewoners van Meerhoven. Deze indicatie zal 
onderdeel uitmaken van het programma van eisen voor het afstudeeronderzoek. 

Algemene gegevens 
Bij de volgende vragen dient u aan te kruisen wat voor u van toepassing is. 

01. Geslacht 
o Man 
o Vrouw 

02. Leeftijd 
o 25 jaar of jonger 
o 26 - 45 jaar 
o 46 - 65 jaar 
o 66 jaar of ouder 

03. Huishoudenaantal, uzelf meegerekend. 
Omcirkel het juiste aantal. 1/2/3/4/5/6/7/8+ 

04. Huishoudensamenstelling 
o ( echt- ) Paar zonder kinderen 
o ( echt- ) Paar met kinderen 
o Eenoudergezin 
o Alleenstaand 

05. Woningsoort 
o Eengezins 
o Meergezins 

06. Woningtype 
o Vrijstaande woning 
o Twee-onder-een-kap woning 
o Rijtjeswoning 
o Appartement 

07. Eigenaarssituatie 
o Koopwoning 
o Huurwoning 

Aanwezigheid voorzieningen 
Kunt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over het aantal voorzieningen in de omgeving 
van uw woning? 

Onvoldoende Voldoende 
08. Groenvoorzieninqen 
09. Parkeervoorzieninqen 
10. Schoolvoorzieningen 
11. Speelvoorzieningen 
12. U itqaa nsvoorzien i nqen 
13. Zorqvoorzieninqen 
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Omqevinq 
De volgende vragen dienen met Ja dan wel Nee beantwoord te warden, omcirkel het 
antwoord dat van toepassing is. 

14. Vindt u de bereikbaarheid per auto voldoende? J / N 
15. Vindt u de bereikbaarheid per openbaar vervoer voldoende? J / N 
16. Vindt u de verkeersveiligheid in de directe omgeving van uw woning voldoende?J / N 
17. Heeft u sociale contacten in de wijk? J / N 
18. Bent u tevreden over de huidige locatie van u woning? J / N 

Overlast 
Kunt u aangeven of u wel eens overlast heeft van de volgende zaken? 

Geen Sams Vaak 
19. Bedrijventerrein 
20. Geluidsoverlast van auto's 
21. Geluidsoverlast van buren 
22. Geluidsoverlast van vlieotuigen 
23. Geweld 
24. Graffiti 
25. Stank 
26. Vernielinq 
27. Zwerfvuil 

Tevredenheid woning 

Kunt u aangeven in hoeverre u tevreden bent over de volgende eigenschappen van uw 
woning? 

Heel erg Heel erg 
ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden tevreden 

28. Bouwtechnische kwaliteit 
29. Grootte 
30. Indelino 
31. Lengte - breedte verhouding 

32. Lichtinval 
33. Prijs - kwaliteit verhouding 

34. Uiterliik 
35. Uitzicht 

Woninqqegevens 

Bij de volgende vraag dient u aan te kruisen welke ruimten uw woning bevat. 

o 36. Voortuin o 47. Zolder 
o 37. Achtertuin o 48. Badkamer 
o 38. Keuken 
o 39. Toilet 
o 40. Woonkamer 
o 41. Slaapkamer 
o 42. Hal 
o 43 . Garage 
o 44. Kelder 
o 45. Bijkeuken 
o 46. Berging 
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Bij de volgende vragen dient u aan te omcirkelen wat voor u van toepassing is. 

49. Hoeveel toiletruimten bevat uw woning? 
50. Heeft u behoefte aan meer toiletten in uw woning? 

1 I 2 I 3 I 4+ 
JIN 

51. Hoeveel slaapkamers bevat uw woning? 
52. Heeft u behoefte aan meer slaapkamers in uw woning? 

1 I 2 I 3 I 4+ 
JIN 

53. Hoeveel badkamers bevat uw woning? 
54. Heeft u behoefte aan meer badkamers in uw woning? 

1 I 2 I 3 I 4+ 
JIN 

Aanpassinqen 
Kunt u aangeven of u de onderstaande ruimten graag groter of kleiner had willen hebben, of 
dat u ze dezelfde grootte als nu zou willen houden. 

Grootte 
Groter Hetzelfde Kleiner 

55. Voortuin 
56. Achtertuin 
57. Keuken 
58. Toilet 
59 . Woonkamer 
60. Slaapkamer 
61. Hal 
62. Garaqe 
63. Kelder 
64. Bijkeuken 
65. Berging 
66. Zolder 
67. Zolder 

Veranderbaarheid 
De volgende vragen dienen met Ja dan wel Nee beantwoord te worden, omcirkel het 
antwoord dat van toepassing is. 

68. Heeft u de behoefte aan een werkruimte in uw huidige woning? J / N 
69. Is er de mogelijkheid binnen uw huidige woning om een werkruimte te creeren? J / N 
70. Heeft u bij de ontwikkeling van uw woning medezeggenschap gehad over de 
indeling? J / N 
71. Zou u deze medezeggenschap gehad willen hebben? J / N 
72. Is het mogelijk om binnen uw woning de indeling te veranderen? J / N 
73. Zou u deze mogelijkheid gehad willen hebben? J / N 
74. Heeft u bij de ontwikkeling van uw woning medezeggenschap gehad over het 
uiterlijk? J / N 
75. Zou u deze medezeggenschap gehad willen hebben? J / N 
76. Is het mogelijk om binnen uw woning het uiterlijk te veranderen? J / N 
77. Zou u deze mogelijkheid gehad willen hebben? J / N 
78. Is het mogelijk om tot op latere leeftijd in de huidige woning te blijven wonen? J / N 
79. Denkt u over 25 jaar nog in de huidige woning te wonen? J / N 

Dank u voor uw medewerkinq. Op de achterzijde van deze paqina is ruimte voor eventuele 
aanvullinqen cg . opmerkinqen. 
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BS.2 Dataview: codering 

De codering van alle vragen en antwoorden zoals in het SPSS programma ingevoerd zijn. 

Tabel BS.2-1 Coderingen 

O* Name Values Measure 

1 oeslacht (LmanH2 vrouw} Nominal 

2 leeftiid (L<25irH2 26-45H3 46-65H4.>66} Ordinal 

3 hhaantal (11H22H33H44HS.SH66H77H>8} Ordinal 
{ 1,( echt- )Paar zonder kinderen}{2,( echt- )Paar met 

4 hhsamenst. kinderenH3 EenouderoezinH4 Alleenstaand} Nominal 

5 woninosooert (1 EenoezinsH2 Meeroezins} Nominal 

6 woninotvpe (1 VriistaandH2 2-onder-1-kap woninoH3.Riitiesw. H4 Aaaartement'} Nominal 

7 eioenaar (1 KoopwoninoH2 Huurwonino} Nominal 

8 oroenvoorz. (0 OnvoldoendeHl Voldoende} Scale 

9 parkeerv. (0 OnvoldoendeHl Voldoende} Scale 

10 schoolvoorz. (0 OnvoldoendeHl Voldoende} Scale 

11 speelvoorz. (0 OnvoldoendeHl Voldoende} Scale 

12 uitoaansv. (0 OnvoldoendeHl Voldoende} Scale 

13 zorovoorz. (0 OnvoldoendeHl Voldoende} Scale 

14 bereikau. {O Nee}{l Ja} Scale 

15 bereikov {0 Nee}{l Ja} Scale 

16 verkeers. {O Nee}{l Ja} Scale 

17 sociale (0 NeeHl Ja} Scale 

18 locatie (0 NeeHl Ja} Scale 

19 bedriiven (0 GeenH1.SomsH2 Vaak} Ordinal 

20 oeluidau. (0 GeenH1.SomsH2 Vaak} Ordinal 

21 oeluidbu. (0 GeenHl SomsH2 Vaak} Ordinal 

22 oeluidvl. (0 GeenH1.SomsH2 Vaak} Ordinal 

23 oeweld (0 GeenHl SomsH2 Vaak} Ordinal 

24 oraffitti (0 GeenHl SomsH2 Vaak} Ordinal 

25 stank (0 GeenH1.SomsH2.Vaak} Ordinal 

26 vernielinoen (0 Geen}{l,SomsH2.Vaak} Ordinal 

27 zwerfvuil (0 GeenHl SomsH2.Vaak} Ordinal 

28 bouwtech. {1,Heel ero ontevr.}{2 Ontevr.H3.Neutraal}{4 Tevr. HS Heel ero tevr.} Ordinal 

29 grootte {1,Heel erg ontevr.}{2 Ontevr.}{3,Neutraal}{4 Tevr. }{S Heel erg tevr.} Ordinal 

30 indeling {1 Heel erg ontevr.}{2 Ontevr.}{3,Neutraal}{4 Tevr. }{S Heel ero tevr.} Ordinal 

31 lengtebr. {!,Heel erg ontevr.}{2 Ontevr.}{3,Neutraal}{4 Tevr. }{S Heel erg tevr.} Ordinal 

32 lichtinval {1,Heel ero ontevr.}{2 Ontevr.}{3,Neutraal}{4 Tevr. }{S Heel ero tevr.} Ordinal 

33 prijskwa . {1,Heel erg ontevr.}{2 Ontevr.}{3,Neutraal}{4 Tevr. }{S Heel ero tevr.} Ordinal 

34 uiterlijk {!,Heel erg ontevr.}{2 Ontevr.}{3,Neutraal}{4 Tevr. }{S Heel ero tevr.} Ordinal 

35 uitzicht {!,Heel erg ontevr.}{2 Ontevr.}{3,Neutraal}{4 Tevr. }{S,Heel erg tevr.} Ordinal 

36 voortuin (0 NeeHl Ja} Scale 

37 achtertuin (Q.NeeHl Ja} Scale 

38 keuken (0.NeeHl Ja} Scale 

39 toilet (0 NeeHl Ja} Scale 

40 woonkamer (0 NeeHl Ja} Scale 

41 slaapkamer (0 NeeHLJa} Scale 

42 hal (0 NeeHl Ja} Scale 

43 oaraoe (0 NeeHLJa} Scale 

44 kelder (0 NeeHLJa} Scale 

45 biikeuken (0 NeeHLJa} Scale 
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Vervolg Tabel BS .2-1 Coderingen 

46 beraina {0.NeeH1 Ja} Scale 

47 zolder rn.NeeH1 Ja} Scale 

48 badkamer {Q NeeH1 Ja} Scale 

49 toiaant. {11 H2 2H3 3H4.4+} Scale 

50 toibeh. {0 NeeH1 Ja} Scale 

51 slaaant. 0 1H2 2H3 3H4 4+} Scale 

52 slabeh . {0 NeeHLJa} Scale 

53 badaant. {11H2.2H3 3H4 4+} Scale 

54 badbeh . {0 NeeHLJa} Scale 

55 vooaroot. {1 GroterH2 HetzelfdeH3.Kleiner} Ordinal 

56 actaroot. {1 GroterH2 HetzelfdeH3.Kleiner} Ordinal 

57 keuaroot. {1 GroterH2 HetzelfdeH3.Kleiner} Ordinal 

58 toiaroot. {1 GroterH2 HetzelfdeH3.Kleiner} Ordinal 

59 wooaroot. {1 GroterH2 HetzelfdeH3.Kleiner} Ordinal 

60 slaaroot. {1 GroterH2 HetzelfdeH3 Kleiner} Ordinal 

61 ha lg root. {1 Groter}{2 Hetzelfde}{3 Kleiner} Ordinal 

62 qarqroot. {1 Groter}{2 Hetzelfde}{3 Kleiner} Ordinal 

63 kelgroot. {1 Groter}{2 Hetzelfde}{3 Kleiner} Ordinal 

64 bijgroot. {1 Groter}{2 Hetzelfde}{3 Kleiner} Ordinal 

65 berg root. {1 Groter}{2 Hetzelfde}{3 Kleiner} Ordinal 

66 zolaroot. {1 GroterH2 Hetzelfde}{3 Kleiner} Ordinal 

67 badgroot. {1 Groter}{2 Hetzelfde}{3 Kleiner} Ordinal 

68 behwerkr. {O NeeH1 Ja} Scale 

69 moawerkr. {O NeeH1 Ja} Scale 

70 medindelina {Q NeeH1 Ja} Scale 

71 wensindelina {Q NeeH1 Ja} Scale 

72 moaindelina {O Nee}{l Ja} Scale 

73 moahebl. {O Nee}{l Ja} Scale 

74 meduiterliik {O Nee}{l Ja} Scale 

75 wensuiterliik {O Nee}{l Ja} Scale 

76 moguiterlijk {O,Nee}{l Ja} Scale 

77 mogheb2. {O,Nee}{l Ja} Scale 

78 leefwonen {Q NeeH1 Ja} Scale 

79 viifentwintia. {Q NeeH1 Ja} Scale 

Q* nummer van de vraag 
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BS.3 Datavariabelen invoer 

Tabel BS.3-1 Gecodeerde antwoorden enquete. Bovenaan staan de nummers van de vragen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

enauetenr. 01 2 2 3 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

enauetenr. 02 2 2 3 2 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 

enauetenr. 03 1 1 5 2 2 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

enauetenr. 04 2 1 5 2 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

enauetenr. 05 1 3 8 2 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

enauetenr. 06 1 1 4 2 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

enauetenr. 07 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

enauetenr. 08 2 2 5 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

enauetenr. 09 1 2 2 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

enauetenr. 10 1 1 4 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 

enauetenr. 11 1 2 4 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

enauetenr. 12 1 2 3 2 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

enauetenr. 13 1 2 5 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

enauetenr. 14 1 2 4 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

enauetenr. 15 1 2 1 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

enauetenr. 16 2 2 3 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

enquetenr. 17 1 3 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

enauetenr. 18 2 3 4 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 

enauetenr. 19 2 2 3 2 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

enauetenr. 20 1 2 4 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

enauetenr. 21 1 2 5 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 

enauetenr. 22 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

enauetenr. 23 1 2 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

enauetenr. 24 2 2 2 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

enauetenr. 25 1 2 2 1 1 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

enauetenr. 26 1 2 2 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

enauetenr. 27 2 1 2 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

enquetenr. 28 1 2 2 1 1 3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

enquetenr. 29 2 1 2 1 1 3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

enquetenr. 30 2 2 2 1 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

enquetenr. 31 2 2 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

enquetenr. 32 2 2 6 2 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

enauetenr. 33 1 2 4 2 1 3 2 0 0 1 1 0 1 0 1 

enauetenr. 34 2 2 4 2 1 3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 

enauetenr. 35 1 3 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 

enauetenr. 36 2 3 2 1 1 3 2 0 0 . 1 1 

enauetenr. 37 2 4 3 2 2 3 2 0 1 0 0 1 0 1 

enauetenr. 38 2 2 3 2 1 3 2 0 0 0 1 

enauetenr. 39 2 2 2 1 1 3 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

enquetenr. 40 1 3 2 1 1 3 2 1 0 1 1 0 1 0 1 

enauetenr. 41 1 4 2 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 

enauetenr. 42 2 4 3 2 1 3 2 1 1 1 0 0 1 0 1 

enauetenr. 43 1 4 3 2 1 3 2 1 1 1 0 0 1 0 1 

enauetenr. 44 2 3 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 

enauetenr. 45 1 1 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Vervolg Tabel BS.3-1 Gecodeerde antwoorden enquete. Bovenaan staan de nummers van de vragen. 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

enquetenr. 01 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 2 4 4 

enquetenr. 02 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 5 4 

enquetenr. 03 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 

enquetenr. 04 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

enquetenr. 05 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 4 4 

enquetenr. 06 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 4 

enquetenr. 07 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 

enquetenr. 08 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 5 5 

enquetenr. 09 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 

enquetenr. 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 

enauetenr. 11 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 5 5 

enauetenr. 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 5 

enauetenr. 13 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 

enauetenr. 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 

enauetenr. 15 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 4 4 

enauetenr. 16 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 

enauetenr. 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 

enauetenr. 18 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 5 4 

enquetenr. 19 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 

enquetenr. 20 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 5 5 

enquetenr. 21 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 5 5 

enquetenr. 22 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 

enquetenr. 23 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 4 

enquetenr. 24 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 5 4 

enquetenr. 25 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 5 4 

enauetenr. 26 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 5 4 

enauetenr. 27 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 

enauetenr. 28 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 4 

enauetenr. 29 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 4 4 

enauetenr. 30 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 5 5 

enquetenr. 31 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 

enquetenr. 32 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 4 

enquetenr. 33 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 3 3 

enquetenr. 34 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 3 4 

enquetenr. 35 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 

enquetenr. 36 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 4 4 

enquetenr. 37 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 4 4 

enquetenr. 38 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 

enquetenr. 39 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 4 4 

enquetenr. 40 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 4 4 

enauetenr. 41 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 4 4 4 

enauetenr. 42 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 4 

enauetenr. 43 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 4 

enquetenr. 44 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 

enauetenr. 45 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4 3 3 
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Vervolg Tabel BS.3-1 Gecodeerde antwoorden enquete. Bovenaan staan de nummers van de vragen. 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

enauetenr. 01 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

enauetenr. 02 4 5 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

enauetenr. 03 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

enauetenr. 04 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

enauetenr. 05 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 06 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 07 4 5 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

enauetenr. 08 5 5 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 09 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

enauetenr. 10 3 4 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

enauetenr. 11 5 5 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

enauetenr. 12 5 5 4 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

enauetenr. 13 5 5 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

enauetenr. 14 5 5 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 15 4 5 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

enauetenr. 16 5 5 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

enauetenr. 17 5 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 18 4 5 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

enquetenr. 19 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

enquetenr. 20 5 5 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

enauetenr. 21 5 5 4 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

enquetenr. 22 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

enauetenr. 23 5 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 24 5 5 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 25 5 5 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 26 5 5 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 27 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

enauetenr. 28 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 29 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 30 5 5 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 31 5 5 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

enauetenr. 32 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 33 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 34 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enquetenr. 35 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enquetenr. 36 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enquetenr. 37 4 2 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enquetenr. 38 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enquetenr. 39 4 4 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enquetenr. 40 4 3 3 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 41 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 42 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 43 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 44 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

enauetenr. 45 3 4 3 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
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Vervolg Tabel BS.3-1 Gecodeerde antwoorden enquete. Bovenaan staan de nummers van de vragen. 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

enauetenr. 01 1 1 1 2 0 4 0 1 0 1 1 2 2 2 2 

enauetenr. 02 0 1 1 2 0 4 0 1 0 2 1 1 3 2 2 

enauetenr. 03 0 0 1 2 0 4 0 1 0 2 2 2 2 2 2 

enauetenr. 04 1 1 1 2 0 4 0 1 0 2 2 2 2 2 1 

enauetenr. 05 1 1 1 2 0 4 1 1 1 1 2 2 2 2 1 

enauetenr. 06 1 1 1 2 0 4 0 1 0 2 1 2 2 2 1 

enauetenr. 07 0 1 1 2 0 4 1 1 2 1 1 2 2 2 

enauetenr. 08 1 1 1 2 0 4 0 2 0 1 1 1 2 2 

enauetenr. 09 0 1 1 2 1 4 0 1 1 1 1 2 2 2 2 

enauetenr. 10 0 1 1 2 0 4 0 1 0 2 1 2 2 2 2 

enauetenr. 11 0 1 1 2 0 4 0 1 0 2 1 1 2 2 2 

enauetenr. 12 0 1 1 2 0 4 0 1 1 2 1 2 2 2 2 

enauetenr. 13 0 1 1 3 0 4 0 2 0 2 1 2 2 2 2 

enquetenr. 14 0 1 1 2 0 4 0 1 0 2 1 1 2 2 2 

enauetenr. 15 0 0 1 2 0 4 0 1 0 2 1 2 2 2 2 

enauetenr. 16 1 1 1 2 0 4 0 1 0 2 2 2 2 2 2 

enauetenr. 17 1 1 1 2 0 3 0 1 0 2 2 2 2 2 2 

enauetenr. 18 0 1 1 2 0 4 0 1 0 2 2 1 2 2 2 

enauetenr. 19 0 1 1 2 0 4 0 1 0 2 2 2 2 2 2 

enauetenr. 20 0 0 1 2 0 3 0 1 0 2 2 1 2 1 2 

enauetenr. 21 1 0 1 4 0 4 0 3 0 2 1 2 2 2 2 

enauetenr. 22 0 0 1 4 0 4 0 2 0 2 2 2 2 2 2 

enauetenr. 23 1 0 1 2 0 3 0 1 0 3 1 2 2 2 2 

enauetenr. 24 1 0 1 2 0 4 0 1 0 2 2 2 2 2 2 

enauetenr. 25 1 1 1 2 0 4 0 1 0 2 1 2 2 2 2 

enauetenr. 26 1 0 1 2 0 4 0 1 0 1 1 2 2 2 2 

enauetenr. 27 0 0 1 2 0 4 0 1 0 1 2 2 2 2 2 

enauetenr. 28 1 0 1 2 0 3 0 1 0 2 1 1 2 1 2 

enauetenr. 29 1 0 1 2 0 3 0 1 0 2 1 1 2 1 2 

enauetenr. 30 1 1 1 2 0 4 1 0 3 2 2 2 2 2 

enquetenr. 31 1 1 1 2 0 4 0 1 0 2 2 2 2 1 2 

enauetenr. 32 0 0 1 2 0 4 1 1 0 2 1 1 2 1 1 

enauetenr. 33 1 0 1 2 0 2 0 1 0 1 1 1 2 1 1 

enauetenr. 34 1 0 1 2 0 3 1 1 0 2 1 1 1 2 1 

enauetenr. 35 1 0 1 2 0 3 0 1 0 2 2 2 2 2 2 

enauetenr. 36 1 0 1 2 0 3 0 1 0 2 1 1 2 2 1 

enauetenr. 37 1 0 1 2 0 3 0 2 0 2 2 2 2 2 2 

enauetenr. 38 1 0 1 2 0 3 0 1 0 2 2 2 2 1 2 

enauetenr. 39 0 0 1 2 0 3 1 1 0 2 1 2 1 2 1 

enauetenr. 40 1 0 1 2 0 3 0 2 0 1 1 2 2 1 2 

enauetenr. 41 1 0 1 2 0 2 0 1 0 2 2 2 2 2 2 

enauetenr. 42 0 0 1 2 0 3 0 1 0 2 2 2 2 2 2 

enauetenr. 43 0 0 1 2 0 3 0 1 0 2 2 2 2 2 2 

enauetenr. 44 1 0 1 2 0 3 0 1 0 2 2 2 2 2 2 

enauetenr. 45 0 0 1 2 0 3 1 1 0 2 1 1 2 1 1 
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Vervolg Tabel BS.3-1 Gecodeerde antwoorden enquete. Bovenaan staan de nummers van de vragen. 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

enquetenr. 01 2 2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

enquetenr. 02 2 2 2 2 1 1 0 1 1 0 1 

enquetenr. 03 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 

enquetenr. 04 2 2 2 2 2 1 0 1 ' ' 1 0 0 

enquetenr. 05 2 2 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 

enquetenr. 06 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

enquetenr. 07 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

enquetenr. 08 2 1 2 1 1 1 1 ' 1 1 0 1 -
enquetenr. 09 2 1 ' 2 1 1 1 1 ' 1 0 1 

enquetenr. 10 2 2 ' 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 

enquetenr. 11 2 2 ' 2 1 0 1 1 ' 1 1 0 1 

enquetenr. 12 2 1 
' ' 

2 0 1 1 1 0 0 0 0 

enquetenr. 13 2 2 ' 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 

enauetenr. 14 2 ' 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

enauetenr. 15 2 1 ' ' 
2 0 1 1 1 0 1 0 1 

enauetenr. 16 2 2 1 2 1 0 1 1 1 ' 0 1 

enauetenr. 17 2 2 2 2 0 1 1 1 0 1 

enauetenr. 18 2 2 2 2 0 1 0 1 1 1 0 1 

enauetenr. 19 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

enauetenr. 20 2 2 2 2 0 1 1 0 0 1 

enquetenr. 21 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 

enquetenr. 22 2 2 2 2 2 0 1 1 1 ' 1 

enquetenr. 23 2 ' 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

enquetenr. 24 2 ' 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 

enquetenr. 25 2 ' 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

enquetenr. 26 2 ' 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

enquetenr. 27 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 

enauetenr. 28 2 . 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 

enauetenr. 29 2 . 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

enauetenr. 30 2 ' 1 2 1 1 1 0 0 1 

enauetenr. 31 2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 1 0 1 

enauetenr. 32 1 1 0 1 0 1 1 . 0 1 

enauetenr. 33 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

enauetenr. 34 1 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

enquetenr. 35 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

enquetenr. 36 1 ' 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

enquetenr. 37 2 . 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

enquetenr. 38 2 . 1 2 • 0 0 0 0 

enquetenr. 39 2 . 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

enquetenr. 40 1 ' 2 2 0 1 0 1 1 1 0 1 

enauetenr. 41 2 ' 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

enauetenr. 42 2 ' 2 0 0 0 1 0 1 0 0 

enquetenr. 43 2 
' 

2 0 0 0 1 0 1 0 0 

enauetenr. 44 2 
' ' 

1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

enauetenr. 45 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 
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Vervolg Tabel BS.3-1 Gecodeerde antwoorden enquete. Bovenaan staan de nummers van de vragen. 

76 77 78 79 

enquetenr. 01 1 1 1 0 

enquetenr. 02 0 1 1 0 

enquetenr. 03 1 . 1 1 

enquetenr. 04 1 • 1 1 

enquetenr. 05 0 1 1 0 

enquetenr. 06 1 1 1 1 

enauetenr. 07 0 1 1 0 

enauetenr. 08 0 0 

enauetenr. 09 1 0 0 

enauetenr. 10 0 0 1 1 

enauetenr. 11 1 1 1 1 

enauetenr. 12 1 1 1 0 

enauetenr. 13 0 1 1 0 

enauetenr. 14 0 1 0 

enauetenr. 15 0 1 1 0 

enauetenr. 16 0 1 0 0 

enauetenr. 17 0 1 1 0 

enquetenr. 18 0 1 1 0 

enquetenr. 19 0 0 1 0 

enquetenr. 20 1 1 1 

enquetenr. 21 1 1 1 0 

enquetenr. 22 1 1 0 

enquetenr. 23 0 1 1 0 

enquetenr. 24 1 1 1 0 

enquetenr. 25 1 0 1 0 

enauetenr. 26 1 1 0 

enauetenr. 27 0 1 1 0 

enauetenr. 28 1 1 1 0 

enauetenr. 29 0 0 1 0 

enquetenr. 30 1 1 1 

enquetenr. 31 1 1 1 0 

enquetenr. 32 1 1 

enquetenr. 33 0 0 1 0 

enquetenr. 34 0 0 1 0 

enquetenr. 35 0 1 1 1 

enquetenr. 36 0 1 1 1 

enquetenr. 37 0 0 1 1 

enauetenr. 38 1 1 0 

enquetenr. 39 1 1 0 0 

enauetenr. 40 0 1 1 0 

enquetenr. 41 0 0 1 1 

enquetenr. 42 0 0 1 0 

enquetenr. 43 0 0 1 0 

enquetenr. 44 0 1 1 1 

enquetenr. 45 0 1 1 0 
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BS.4 Resultaten output tabellen 

Tabel BS.4-1 Resultaten categorische vragen gecombineerd met de ordinale vragen 

c 
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Vervolg Tabel BS.4-1 Resultaten categorische vragen gecombineerd met de ordinale vragen 

VRAAG 07 ei enaars. totaal 
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BS.5 Resultaten output staafdiagrammen 
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86 Klimaatscenario's 

• Jong, j. de, en G. Kamen, De toestand van het klimaat in Nederland in 2003. De Bilt: 
KNMI, 2003. 

• NOP-impact project, 'Klimaatverandering en klimaatscenario's in Nederland'. 
Informatieblad klimaatscenario's. NOP, p.1-4. 
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Afb. 86-3 Scenario's emissie en concentraties van C02 (koolstofdioxide) en 502 (stikstofdioxide) volgens het IPPC. 

Aan de hand van modelstudies zijn door de KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut) voorspellingen gedaan. Op basis van simulatiegegevens van het Hadley Centre 
GCM (General Circulation Model) in Engeland zijn scenario's voor Nederland ontwikkeld. 

Tabel 86-1 Klimaat in Nederland in 2050 op op basis van cijfers van het KNMI t.o.v 1990. 

Temperatuur Stiiqinq van 1 - 2 °C in 2050 en maximaal 4 °C in 2100 
Neerslao Toename van 3 - 6% in 2050 en 6 - 12% in 2100 
Seizoen Nattere winters (6 - 12% toename in 2050 en maximaal 25% 

toename in 2100) en drogere zomers; temperatuurstijging zal sterker 
ziin in de winter dan in de zomer 

Extreme neerslag In de winter toename van 10 - 20% in 2050 en maximaal 40% in 
2100 en in de zomer toename van 1 - 2% in 2050 maximaal 4% in 
2100 vooral in lokale en zware buiten (10-20% hogere intensiteit in 
2050 en tot 40% in 2100 in verqeliikinq met 1990) 
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Tabel B6-2 Het klirnaat in Nederland in de periode 2020 - 2100 op basis van gegevens van het Hadley Centre. 

Temperatuur Stijging van 0,5 °C in 2020 tot 1,5 °C in 2050 en 2,5 °C in 2100 
Neerslag Daling van de neerslag met minder dan 40 mm per jaar tot 2100 in 

HadleyNLcalibratie scenario (5% verandering) dan wel stijging van de 
neerslag met 40-80 mm (van 5-10% verandering) per jaar voor 2050 
tot 2100 in HadlevNLnat scenario 

Seizoen Veranderingen van de neerslag in de winter zijn groter dan de 
veranderingen in neerslag in de zomer: winters worden natter (van 20 
mm per jaar tot 40-80 mm per jaar in 2050 en daarna) en zomers 
worden dan wel droger (-40 mm per jaar ofwel 5% minder regen tot 
geen verandering) 

Extreme neerslag Weinig verandering op basis van frequentieverdeling van neerslag in 
winter en zomer 
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87 E. Durmisevic: Transformation capacity 

• Durmisevic, E., en B.J.H. te Dorsthorst, 'Building's transformation capacity as the 
indicator of sustainability; transformation capacity of flexible housing'. In: Chini, 
A.R., Deconstruction and materials reuse. Gainesville: CIB, m1:?i 2003. 

E. Durmisevic heeft in haar onderzoek naar veranderbaarheid ond1erstaand relatieschema 
gemaakt. 
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Afb. B7-1 Relatie tussen aspects of transformation en components of configuration 
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BS Indicatoren en alternatieven 

Op de volgende pagina's staan de indicatoren en alternatieven die daarbij horen toegelicht. 
De alternatieven staan iedere keer boven de uitleg. Het bovenste alternatief geeft een hoge 
veranderbaarheid aan en het laagste alternatief een lage. 

88.1 Indicator 1: vormingswijze/stadium 

• component 
• subcomponent 
• element 

,::;; , . halffabrikaat 
• materiaal 
• grondstof 

Een m 2-pakket bestaat uit afzonderlijke onderdelen. Om de hierarchie binnen een m 2 -

pakket te beoordelen is het noodzakelijk het productieproces van de afzonderlijke 
onderdelen te analyseren. Deze m 2 -pakketopbouw is afhankelijk van de mate waarin 
afzonderlijke onderdelen de hierarchische reeks van grondstof tot en met component 
hebben doorlopen. Hiervoor heeft M. Eekhout in de bouwadviseur in 1994 het volgende 
schema opgesteld. 1

> 

b I 8 Ta e B .1-1 Benamina sta d ium en b d d b eno ia e k ewer inaen 
benaming benodigde bewerking 
qrondstof zuiverinq 
materiaal vormvervaardiqinq 
halffabrikaat vormbewerking 
element subassemblage 
subcomponent assemblaae 
component 

Een qrondstof is materie in ongezuiverde, niet direct als zodanig in de bouw of industrie, 
toepasbare vorm of toestand. Voorbeelden zijn zand, erts, bauxiet, klei, aardolie en gekapte 
bomen. 

Een materiaal is gezuiverde en voor de verwerkingsindustrie gereed gemaakte ongevormde 
materie, zeals cement, kunststofkorrels, of in enkele gevallen in een vaste vorm zeals 
boomstammen, stalen coquilles of aluminium billets en gietbroodjes. Compositiemateriaal is 
een niet-homogene samenstelling van twee of meer materialen van wezenlijk verschillende 
aard, zoals beton, glasvezelversterkte polyester, gecoextrudeerd PVC/ABS, als alternatief 
voor het homogene materiaal. 

Een halffabrikaat is een product van de aan de bouw toeleverende industrie dat in haar 
vorm nog niet compleet kan worden gebruikt, maar eerst nog vormbewerkingen of 
vormaanpassingen moet ondergaan: metalen platen, of profielen, aluminium extrusie 
profielen, multiplexplaten of jumboglasplaten. In het dagelijkse !even wordt een 
halffabrikaat ook wel aangeduid met de term bouwmateriaal. 

Onder element wordt het kleinste onderdeel van een gebouw verstaan. Vervaardigd uit een 
materiaal of composiet met een eigen karakteristiek dat verder wordt geassembleerd in de 
fabriek of werkplaats tot het grotere geheel van een subcomponent of component. 
Doorgaans is het element een op maat gebracht, pasgemaakt bouwmateriaal. In de 
werktuigbouwkunde komt het begrip element overeen met het begrip onderdeel als een 
constructiedeel dat met behulp van niet-destructieve technieken niet verder in kleinere 
eenheden uiteen te nemen valt. Een element is dus een zelfstandige eenheid in karakter, 
bijvoorbeeld een kozijnstijl, kozijnrubber, glasplaat of glaspaneel. De verschillende samen te 

l) Eekhout, M., Tussen produktontwikkelen en de-systematiseren. In: De bouwadviseur, Mei 1994: p.10-14. 
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voegen elementen kunnen hetzelfde karakter en dezelfde functies, maar verschillende 
afmetingen of profileringen hebben, maar ze kunnen ook anders van karakter en functie 
zijn. 

Onder een subcomponent wordt de assemblage van verschillende elementen tot een 
eenheid verstaan die op haar beurt nog moet worden samengevoegd in de werkplaats of 
fabriek tot een groter geheel of component, voordat transport naar de bouw kan 
plaatsvinden. Subcomponenten kunnen ook op de bouwplaats tot component worden 
geassembleerd als het transport te grote beperkingen aan het maximale volume zou 
opleggen. 

~fl component is een zelfstandig functionerend gebouwonderdeel dcit is opgebouwd uit een 
aantal samenstellende elementen en/ of subcomponenten. Deze onderdelen worden buiten 
de bouwplaats tot een component geassembleerd en naar de bouwplaats getransporteerd, 
om vervolgens op de bouw slechts ingehesen en gemonteerd te worden. Vanwege de 
afmetingen kan men zich echter van sommige gebouwonderdelen ook voorstellen dat de 
laatste assemblage in een veld- of bouwplaatsfabriek gebeurt. 

Naarmate het onderdeel dit traject verder heeft doorlopen, hoe verder een bepaald 
onderdeel zich heeft ontwikkeld in de fabriek en des te meer zo'n onderdeel ge·indus
trialiseerd is. Elk onderdeel dat uit de fabriek komt kan gezien worden als een onafhankelijk 
geheel. Hieruit kan geconcludeerd worden dat hoe meer een onderdeel ge"industrialiseerd is, 
hoe hoger de onafhankelijkheid van een dergelijk bouwproduct is. 

In geval van meerdere onderdelen in een m2-pakket is het onderdeel met de 'laagste' 
waarde maatgevend. 

88.2 Indicator 2: compositie 

• homogeen 
• gelaagd 
• samengesteld 

In het proefschrift van M. Hermans "Deterioration characteristics of building components" 
wordt de compositie van m2-pakketten benoemd.2> De compositie van het m2-pakket kan 
bestaan uit een homogeen geheel of een samenstelling van verschillende kleinere delen. 
Deze delen kunnen op twee manieren gerangschikt worden: gelaagd en samengesteld. Bij 
de gelaagde compositie zijn de onderdelen achter of naast elkaar gegroepeerd en bij de 
samengestelde compositie zijn de onderdelen 'willekeurig' gerangschikt. Bij deze laatste 
compositievorm kan gesproken worden van een lage onafhankelij kheid vanwege het in 
elkaar grijpen van verschillende bouwdelen. Kortom, hoe complexer de compositie hoe 
afhankelijker deze wordt. 

Afb . B8.2-1 Homogene compositie 

2
> Hermans, M.H., Deterioration characteristics of building components: a data collecting model to support 

oerformanr.P. manaaement. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 1995. 
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Afb. B8.2-2 Gelaagde compositie 

Afb. B8.2-3 Samengestelde compositie 

88.3 Indicator 3: clustering 

• het m2-pakket bezit maar een functie 
• integratie van verschillende functies met dezelfde functionele levensduur binnen het 

m2-pakket 
• integratie van verschillende functies met verschillende functionele levensduren 

binnen het m2-pakket 

Clusteren betekent het samenbrengen in groepen met dezelfde eigenschappen of 
kenmerken. In een m2-pakket kan ook clustering hebben plaatsgevonden door middel van 
integratie van verschillende functies binnen een m2-pakket. Echter bij de integratie van 
functies zijn deze van elkaar afhankelijk geworden en niet meer afzonderlijk te veranderen. 
Integratie van functies geeft namelijk bij een verandering van de ene functie ook een 
verandering van de andere functie. Wanneer een bepaald m2-pakket maar een functie hoeft 
te verrichten, zullen andere functies des te meer door onafhankelijke andere onderdelen 
worden vervuld. Op deze manier wordt de totale veranderbaarheid groter. 

Afb. B8.3-1 Functie-indeling Stewart Brand 

De te verbinden m2-pakketten worden bekeken 
om te kijken of er sprake is van functiemenging 
binnen de m2-pakketten. Meerdere functies 
met verschillende functionele levensduren 
binnen een pakket zijn van negatieve invloed 
op het veranderpotentieel. De onafhankelijk
heid wordt verhoogd indien het m2-pakket 
slechts een functie heeft. De indeling van 
functies is gebaseerd op het schema van 
Stewart Brand: de 6 S'en. 3> 

3
> Brand, S., How buildings learn: what happens after they're built. New York: Viking, 1994 
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Binnen de functiemenging is nog verschil te maken in de functionele levensduur die 
gekoppeld is aan de verschillende functies. Als de levensduren van de verschillende functies 
verschillen dan is dit van grotere negatieve invloed dan wanneer cleze levensduren gelijk 
zijn. Samenvattend kan gezegd warden dater beoordeeld wordt of E!r wel of geen sprake is 
van integratie van functies binnen het m2-pakket. Indien dit wel zci is dient beoordeeld te 
warden of deze functies dezelfde of verschillende functionele levensduren hebben. 

88.4 Indicator 4: technische levensduur 

• 60 - 75 jaar 
• 45 - 60 jaar 
• 30 - 45 jaar 
• 15 - 30 jaar 
• 0 - 15 jaar 

De levensduur van een bouwproduct vertegenwoordigt het duurzaamheidaspect binnen het 
veranderpotentieel. De definitie die de Stichting Bouwresearch geeft in haar publicatie 
"Levensduur van bouwproducten" is: De levensduur is de periode die verstrijkt tussen het 
moment van oplevering en het moment waarop het opgeleverde niet meer voldoet aan de 
eisen van de gebruiker. 

Oat een bepaald onderdeel van een gebouw niet meer voldoet aan de eisen van de 
gebruiker kan een tweetal redenen hebben. Enerzijds kan door degradatie de technische 
prestatie (technische levensduur) van dat onderdeel niet meer vervuld warden. Anderzijds 
is het mogelijk dat door het veranderen van gebruiker en de behoefte de functionele 
prestatie van dat onderdeel niet meer geaccepteerd wordt (functionele levensduur). 

100% prestatie (bij oplevering) 

grenswaarden acceptabele 
prestatie gebruiker A 

grenswaarden acceptabele 
prestatie gebruiker B 

tijd 

b=degradatie-gedrag in specifieke geval B 

einde leveri~!!!!.!_.~ 

Afb. 88.4-1 Relatie tussen prestatie, degradatie en acceptatie.4
> 

De technische levensduur geeft aan hoe lang een technische prestatie geleverd kan warden. 
Hoe !anger deze prestatie geleverd kan warden, hoe duurzamer deze is. Het hergebruik 
staat op dit moment nog op zo'n laag niveau dat een lange duurzaamheid hoger scoort in 
deze methode. Om de technische levensduur van bouwproducten te bepalen heeft de 
publicatie 'Levensduur van bouwproducten' van de Stichting Bouwresearch als leidraad 
gediend. Hierin staat een lijst van bouwproducten met de bij behorende technische 
levensduur vermeld. De technische levensduur varieert in deze publicatie vanaf 0 tot en met 
75 jaar.69 

4
> Huffmeijer, F.J.M. e.a., Levensduur van bouwproducten: praktijkwaarden 2e dr. Rotterdam: Stichting 

Bouwresearch . 1998. 
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88.5 Indicator 5: functionele levensduur 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

>100 jaar 
40-200 jaar 
20-50 jaar 
5-30 jaar 
5-15 jaar 
<10 jaar 

: weefsel 
: drager 
: schil 
: inbouw 
: installaties 
: meubilair 

In aansluiting op de clustering wordt er nu gekeken naar de functionele levensduur aan de 
hand van de reeds genoemde indeling van S. Brand. (afb. B8.3-1) Nu wordt er niet gekeken 
naar de hierarchie in de pakketten, maar warden de eigenschappen van het pakket 
afzonderlijk beoordeeld . De functionele levensduur staat zo gerangschikt dat de meest 
duurzame de hoogste onafhankelijkheid heeft. Uit de alternatieven blijkt dat de diverse 
functies overlappende functionele levensduren hebben. Dit houdt verband met de overeen
komst van functionele levensduur van de diverse functies, zoals bedoeld is bij clustering. 

88.6 Indicator 6: systematisatie 

groep 1: groep 2: 
component component component subcomponent 
subcomponent subcomponent subcomponent element 
element element element ha lffa bri kaat 
halffabrikaat halffabrikaat halffabrikaat materiaal 
materiaal materiaal materiaal arondstof 
grondstof grondstof 

groep 3: groep 4: 
component element component halffabrikaat 
subcomponent halffabrikaat subcomponent materiaal 
element materiaal element arondstof 
halffabrikaat grondstof 

materiaal rondstof 
rondstof 

Met systematisatie wordt de hierarchie in vormingswijze/stadium van de twee m2-pakketten 
bedoeld. Dit is de relatie tussen de twee m2-pakketten. Het draait hier om de vraag: Hoe is 
de vormingswijze van de afzonderlijke m2-pakketten ten opzichte van elkaar afgestemd? 
Nadat eerst voor elk m2-pakket apart wordt gekeken wat de vormingswijze is (component, 
subcomponent, element, halffabrikaat, materiaal of grondstof), wordt vervolgens de 
hierarchie tussen deze twee bekeken en benoemd. Een verbinding van een component met 
een component zit hoger in de hierarchische structuur dan een component met een 
grondstof. De mogelijke verbindingen zijn in zes groepen ingedeeld waarbij groep een de 
hoogste mate van uitwisselbaarheid weergeeft en groep zes de laagste. 

88.7 Indicator 7: aansluitingsvorm 

• eenzijdig 
• tweezijdig 
• drie- of meerzijdig 
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De aansluitingsvorm geeft een indicatie over de complexiteit van het detail met betrekking 
tot de manier waarop de m2 -pakketten met elkaar zijn verbonden. Er wordt hiermee een 
focus gelegd op de letterlijke raakvlakken die de m 2 -pakketten met elkaar hebben. De 
complexiteit wordt verhoogd door een toename van het aantal raakvlakken en dit heeft 
negatieve gevolgen voor de uitwisselbaarheid en ook voor de verandi:!rbaarheid. 

Afb. BS. 7-1 Eenzij dige aansluiting 

Afb . BS.7-2 Tweezijdige aansluiting 

Afb. BS. 7-3 Orie- of meerzijdige aansluiting 
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88.8 Indicator 8: ordening 

• de m 2 -pakketten bezitten een en dezelfde functie 
• de m 2 -pakketten bezitten een verschillende functie met een vergelijkbare functionele 

levensduur. 
• de m2 -pakketten bezitten een verschillende functie met een verschillende functionele 

levensduur 

Met de ordening wordt gekeken of er sprake is van clustering van de m 2 -pakketten. Deze is 
vergelijkbaar met indicator drie (clustering) waar binnen het m 2 -pakket wordt gekeken of er 
sprake is van functiemenging. Deze indicator wordt op dezelfde manier beoordeeld. Bij de 
ordening wordt de functiemenging op een niveau hoger bekeken, namelijk op het niveau 
van de uitwisselbaarheid van de twee m 2 -pakketten. Net zoals bij indicator drie zijn de 
functies ontleend aan de indeling zoals S. Brand (afb. B8.3-1) deze heeft gemaakt. 

88.9 Indicator 9: methode van verbinden 

• schroeven, bouten, knellen en nieten 
• klikken/snappen/klemmen, pen-gat/veer-groef verbinden, vervormen en schieten 
• spijkeren, opleggen en lijmen 
• metselen, lassen en solderen 
• instorten, afsmeren en voegen 

De manier waarop de twee m2-pakketten verbonden zijn, geeft een grate indicatie of een 
detail een hoog veranderpotentieel heeft of niet. Een demontabele verbinding geeft 
logischerwijs een hoger veranderpotentieel dan een niet-demontabele verbinding. Om de 
verbindingsmethoden in te delen is er gekeken naar de indeling zoals Bureau Angenent deze 
in "Bouwwijs" heeft gemaakt. Bureau Angenent heeft de volgende verbindingstechnieken en 
verbindi ngsmaterialen onderscheiden. 

T b I BB 9 1 V b" d" a e - er in mqsme th d S) o en 

Techniek Materiaal 
metselen specie 
spijkeren spijker 
nieten niet 
schroeven schroef 
bouten bout 
opleqqen slab/rubber 
Iii men liim 
kli kken/ sna ppen/klem men kliksluitinq/snaosluitinq/klem 
pen-qat/veer-groef verbinden materiaal/component 
vervormen ooonaqelfklinknaqel 
knellen knelkoppelinq 
I assen lasmateriaal/materiaal/ component 
solderen soldeer 
schieten sch ietnaoel/kru it 
instorten mortel/beton 
afsmeren soecie/qips 
voegen voegspecie 

Om te beoordelen in hoeverre deze verschillende typen verbindingen de uitwisselbaarheid 
van twee m 2 -pakketten mogelijk maken, zijn deze verbindingen beoordeeld volgens een 
vijftal eigenschappen. 

s) Bureau Angenent, Quality Assurance Consultancy. 10 februari 2005. 
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1. Reversibiliteit: De verbinding moet op eenvoudige wijze meerdere malen gesloten en 
weer geopend kunnen worden. Los nemen en herverbinden moet ook na vele jaren 
van gesloten verbinding nog mogelijk zijn. 

2. Standaardisatie: De verbinding dient gestandaardiseerd te zijn. Uitwisseling moet 
mogelijk zijn. 

3. Bedieninqsqemak/vakmanschap: De bediening van de verbinding dient ook voor de 
niet al te handige doe-het-zelver haalbaar te zijn. Het is niet toegestaan dat er 
vakmanschap nodig is om te werken met de verbinding. 

4. Fool-proofing: De verbinding dient fool-proof te zijn. Wanneer de verbinding fout 
gemonteerd is, moet dit meteen duidelijk zichtbaar zijn. 

5. Verwijderbaarheid: De verbinding moet het mogelijk maken om elk component te 
verwijderen zonder dat er eerst andere componenten moeten worden verplaatst of 
verwijderd. 

TblB892B di" h . k . I a e - eoor e ma tee nie en en materia en oo d f b e vii' d h ovenaenoem e eiaensc a Joen 

Techniek Materiaal 1 2 3 4 5 Aantal x l 
metselen specie N J N N J 2 
spijkeren spijker J J N N J 3 
nieten niet J J .J J J 5 
schroeven schroef J J .J J J 5 
bouten bout J J .J J J 5 
opleggen slab/rubber J N .J N J 3 
lijmen lijm N N .J J J 3 
klikken/snappen/klemmen kliksluiting/snapsluiting/klem J N .J J J 4 
pen-gat/veer-groef materiaaljcomponent J J .J J N 4 
vervormen popnagel/klinknagel N J .J J J 4 
knellen knelkoppeling J J .J J J 5 
I assen lasmateriaaljmateriaal/ comp N J 1\1 N J 2 
solderen soldeer N J N N J 2 
schieten schietnagel/ kruit N J J J J 4 
instorten mortel/beton N N N N J 1 
afsmeren specie/gips N N N N J 1 
voegen voegspecie N N N N J 1 

Uit deze beoordeling komt de indeling in vijf groepen zoals deze aan het begin van deze 
paragraaf wordt weergegeven. In geval van meerdere verbindingsmethoden is de methode 
met de laagste waarde maatgevend. 

88.10 Indicator 10: bereikbaarheid 

• bereikbaar 
• bereikbaar zonder schade 
• bereikbaar met herstelbare schade 
• bereikbaar met onherstelbare schade 
• onbereikbaar 

Naast de methode van verbinden speelt de vraag of de verbinding wel bereikbaar is. Als 
deze niet zou worden meegenomen zou uit de analyse kunnen kornen dat een onderdeel 
theoretisch makkelijk veranderbaar is, terwijl dit in de praktijk niet het geval is omdat de 
verbinding niet of slecht te bereiken is. 

VID21:11 Rene Kuijten & Martijn van Bree 57 



• Bereikbaar: De verbinding is goed bereikbaar. 
• Bereikbaar zonder schade: De verbinding is bereikbaar zonder schade. Er dient iets 

weggenomen te worden om bij de daadwerkelijk verbinding te komen, maar dit is 
mogelijk zonder schade aan te brengen. 

• Bereikbaar met makkelijk herstelbare schade: De verbinding is wel bereikbaar maar 
er zal makkelijk herstelbare schade ontstaan om bij de verbinding te komen. 

• Bereikbaar met moeilijk herstelbare schade: De verbinding is wel bereikbaar maar er 
zal moeilijk herstelbare schade ontstaan. Het verwijderen van bijvoorbeeld 
vloerverwarming zal gepaard gaan met schade aan de afdeklaag. Deze kan hersteld 
worden door deze na openbreken weer aan te storten. 

• Onbereikbaar: De verbinding is onbereikbaar te noemen. Echt onbereikbaar is 
praktisch niets, maar de schade of moeite die genomen moet worden om bij de 
verbinding te komen is buitenproportioneel. Een voorbeeld is de isolatie in een 
traditionele spouw die relatief onbereikbaar is. 
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89 Levensduurtabel 

Huffmeijer, F.J.M. e.a., Levensduur van bouwproducten: praktijkwaarden 2e dr. Rotterdam: 
Stichting Bouwresearch, 1998. 

Voor indicator vier (technische levensduur) hebben we alle materialen die we in de 
Zandstandwoning hebben kunnen vinden opgesomd en voorzien van een levensduur zoals 
die aangehouden zijn in de SBR-publicatie 'Levensduur van bouwproducten'. Met kleur is 
aangegeven wanneer het materiaal vervangen moet worden. Zo is het verschil in 
vervangtijd tussen de verschilllende materialen in een oogopslag waar te nemen. 

Tabel B7-1 Technische levensduur materialen van de Zandstrandwoning 

winkelvoorzieninen 

werkvoorzieningen 

recreatievoorz. 

wegennet 
parkeervoorziening 

warmtevoorziening 

elektravoorziening 

watervoorziening 
riolering 

gasvoorziening 

communicative. telefoon 

woond ichtheid 

groenstructuur 

verkaveling 

funderingsstroken 

Vloeren 
vloeren constr. BG ribcasette 

oplegvilt op fund oplegvilt 

afdeklaag cementdek 

vloeren constr. le breedplaat 

Binnenwanden 
binnenspouwblad 

gevelmetselwerk 

voegwerk cementvoeg 

kantplank kozijn beton 
cellenbeton gebitumineerd cellen 
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Raamkozijnen 
kozijnen meranti dzhk II t/m IV 
ramen 

Deurkozijnen 
kozijnen 

deuren 

Puikozijnen 
kozijnen 

dichte draaiende delen 
puivulling 

hang- en sluitwerk 

Beglazing 
dubbele beglazing 

afdichtingssys. 

afdichtingssys. 

Buitenwandopeningen rand 
lateien gemenied hoekstaal 

dorpels hardsteen 

waterslagen 

Overig 
ventilatiekokers 

ventilatieroosters 

Daken 
dakconstructie 
afschotisolatie 

Dakopeninge 
daglichtkoepels boven 
tra aten 
Dakafwerkingen 
dakbedekking 

randafwerking 
randafwerking 

Afvoeren regen 
hemelwaterafvoer 
re en i' en ed. 
afwatering tpv 
doorbrekingen 

tegelvloeren 

tegelvloeren 

parket 
linoleum 

gecoat alu 

Alu-daktrim 

montagelat 

PVC 

DPC-folie 

dhg tegelvl. 

plavuizen 
kopshout 
linoleum 
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Binnenwanden niet constr. 
binnenwanden 

spouwisolatie 

wandbekleding pa pier 

jutebehang 

vinylbehang 
di erse a 

pleiste rk 

kope • • kranen verchroomd • I •••••• 
Water verwarmd tapwater 
waterleidingen 

warmte/krachtunit 
Warmte-distrib. 
circu latiepomp 

iato en sta I 
vloerverwarm ing kunststof 

dist ibutienet ktr ns sto 

bedrading RD-draad 
wandcontactdozen 
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810 The Analytic Hierarchy Process 

• Arentze, T., en A. Borgers, Evaluation and Decision, chapter 2. Eindhoven: 
Technische Universiteit Eindhoven, November 2004. 

Introduction 

This chapter introduces a well-known and widely used method of structuring decision 
problems. The method is known as the Analytic Hierarchy Process (AHP) and was originally 
developed by Saaty [1] in the early eighties. The software ExpertChoice [2], or in short 
EcPro, is a commercially available product based on the AHP. The manual that goes with 
this software describes a standard method which is suitable for multi-criteria problems in 
general. The following is quoted and slightly modified from the Ecpro manual: 

In his early work [3], Herbert Simon observed that decision making involves three principal 
phases: 

1. Intelligence (finding occasions for making a decision); 
2. Design (finding possible courses of action); 
3. Choice (choosing among courses of action). 

Executive decisions are unstructured decisions in that none of the three phases is fully 
understood. Simon observed that "When we ask how executives in organisations make 
non-programmed decisions, we are generally told that they 'exercise judgement', and that 
this judgement depends, in some undefined way, on experience, insight, and intuition." 
Simon took issue with such an explanation when he remarked "to name a phenomenon is 
not to explain it. Saying that non-programmed decisions are made by exercising judgement 
names that phenomenon, but does not explain it." 

Modelling a decision is a way to bring order to the unstructured chaos of the usual decision 
making situation. A model is a representation of an object or idea that helps you to better 
understand it. By going through the modelling process you can clarify in your own mind and 
to other people what are the important driving forces in the decision and the alternative 
courses of action that are available. 
By building a model you are less likely to overlook some crucial aspect of the decision. 
Specifying the alternatives inspires you to look for other alternatives that may not be so 
obvious. 

The model itself will remain as a record of the decision which can be revisited later so you 
can observe what was good and what could be improved to make better decisions in the 
future. By fully documenting all the elements of the model you can defend your decisions 
and prevent them from being overruled. 

The decision process 

The decisions that face corporate and government decision makers usually involve multiple 
criteria or objectives, many of which are intangible, or subject to uncertainty and vary in 
purpose or function. Intelligence, design, and choice can be applied to make better 
decisions because these are the primary tools for decision making. Using decision support 
software such as ExpertChoice can help you make decisions in the face of multiple demands 
such as: 

• maximise profits; 
• satisfy customer demands; 
• maximise employee satisfaction; 
• satisfy shareholders; 
• minimise costs of production; 
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• satisfy government regulations; 
• minimize taxes; 
• maximize bonuses. 

Such decisions require making trade-offs to choose the best among the available options. 
Often a number of people are involved in the judgement process and they usually do not 
completely agree. How sensitive is the outcome to a diversity of opinions? How should the 
decision be made if experts are involved? How should it be made through interaction, 
debate and consensus if there are no recognised experts? In today's competitive markets 
there is pressure to frequently change strategies, and this may mean a revision of an earlier 
decision. Still, the revision needs to be done in such a way that the new strategies remain 
compatible with earlier ones. Multicriteria decision software can help you handle these 
concerns. 

The analytic hierarchy process (AHP) 

The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a revolutionary breakthrough which empowers 
people to relate intangibles to tangibles, the subjective to the objective, and to link both to 
their purposes. It offers a way to integrate complexity, set the right objectives, establish 
their priorities, and determine the overall value of each alternative solution. The AHP uses 
hierarchical decision models and it has a sound mathematical basis. We will now define what 
we mean by a hierarchical decision model and explain how we can make decisions by using 
one: 

Model: A model is a representation of a phenomenon. We can manipulate the model, 
either physically if it is a physical model, or mathematically in the case of our hierarchical 
model, in an attempt to discover the important influences. We then apply what we have 
learned in the real world. A model helps us solve problems. 

Hierarchy: A hierarchy is a stratified dominance structure for representing the spread of 
influence. Think of the structure of the army from a single general at the top down to the 
privates, of whom there are a great deal more, at the bottom, or of the organisation of a 
typical business from its president to the vice-presidents to the departments they control 
and so on down to the workers. 

A Decision Hierarchy: A typical simple decision hierarchy involves a goal, criteria or 
objectives and alternatives of choice. We make judgements on the elements of the 
hierarchy in pairs with respect to their parent element to derive priorities then synthesise 
the priorities into an overall result. 

The Ecpro software is based on the AHP and offers a systematic framework where you can 
lay out the elements of the problem in a hierarchy, enter judgements, and derive priorities 
for action. It engages decision makers in breaking down a decision into smaller parts, 
proceeding from the goal to criteria to subcriteria and so on down to the altenatives of 
action. In making the judgements the elements of the problem are looked at in isolation: 
one element compared against another with respect to a parent element. The decision 
maker then makes only simple pairwise comparison judgements throughout the hierarchy to 
derive the priorities of the elements. ExpertChoice then synthesizes all the judgements into 
a unified whole in which your alternatives are clearly prioritised from best to worst. 

To capture the complexity of the decision problem, it is best to have wide participation in 
constructing the hierarchy. The decision problem may involve social, political, technical, and 
economic factors. By using a well structured hierarchic framework you will be able to cope 
with the intuitive, the rational and the irrational, and with risk and uncertainty. 
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A structured decision process 

Simon's three phases of decision making : intelligence, design and choice will now be 
expanded into the following steps in the decision process. 

1. Problem Definition and Research; 
2. Eliminating Infeasible Alternatives; 
3. Structuring an Expert Choice Model; 
4. Making Judgements; 
5. Synthesizing; 
6. Examining and Verifying the Decision; 
7. Documenting the Decision. 

We shall now illustrate an example of a decision problem with ExpertChoice, demonstrating 
how solving a decision problem naturally falls into the seven step process. 

Problem definition and research 

The first step of the decision process involves three components: 

• Identify the problem; 
• Identify the criteria and alternatives; 
• Research the alternatives. 

Identify the problem 
Problem identification falls under the intelligence phase, and entails finding out what 
problems or opportunities exist. Problem identification may be informal, such as during a 
business lunch; or semi-programmed, such as with periodic reports or via ad hoc queries; 
or programmed, such as with automatic reporting of exceptional conditions. 

A choice of which problem(s) to analyse is made from those problems considered both 
important enough and complex enough to require analysis (this choice may itself be a 
complex problem, worthy of analysis). When defining a problem, it is important to make 
explicit any assumptions, such as from whose perspective the decision is being analysed. 

Identify criteria and alternatives 
The factors that influence the problem are called criteria or objectives. They are located in 
the level immediately below the goal. The alternatives are located in the bottom level of the 
hierarchy. In a more general hierarchical model there are multiple levels of criteria located 
under the goal, and alternatives located in the bottom level. 

Conceptually, you can begin either by identifying criteria and then the alternatives (a top 
down approach), or you can begin with the alternatives and then identify the criteria (a 
bottom up approach). However, there is a mutual dependence between criteria (objectives) 
and alternatives, so that knowing the criteria will help in identifying the alternatives and 
vice versa. Therefore, an iterative approach is appropriate. Whether it is better to begin top 
down or bottom up depends on the information you have. If more is known about the 
problem itself than about the alternatives that can solve it, a top down approach is best. 
This knowledge will make it easier to identify the criteria, and, in turn, the criteria (or 
objectives) will help to identify alternatives that can satisfy the objectives. For example, in 
selecting what food to eat for good nutrition the criteria derive their importance from body 
needs for nutrition and only later does one choose what should be eaten. A bottom up 
approach would not be meaningful. Or, when buying a house, you probably know more 
about the criteria desired when you start out rather than the existing houses on the market. 

If more is known about the alternatives than about the problem, then a bottom up approach 
is useful. Knowledge about the alternatives allows one to state reasons why one alternative 
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might be preferred over another. These reasons become, in essence, the criteria or 
objectives for the decision. In an ExpertChoice model the main criteria appear in the first 
level beneath the goal. These may be broken down into subcriteria and sub-subcriteria . 

Criteria are sometimes synonymous with objectives, or they can be turned into objectives 
by renaming them or rephrasing their definitions. Some problems are appropriately 
formulated when the nodes in the level immediately beneath the go.al are objectives, some 
when they are criteria. In the discussions in this manual the terms objectives and criteria 
are often interchangeably. 

Research the alternatives 
How do you find the alternatives in the first place? Sometimes it is c:lear what they are and 
sometimes it is not. Thinking up alternatives is a matter of brainstorming, wide discussion, 
research into what is available, and solicitation of ideas and views from others. The human 
mind is the essential component here. No software is going to do this kind of creative 
thinking, although it can facilitate the process with aids such as EcPro's STRUCTURING 
component. In STRUCTURING you can start by listing your objectives and organising them, 
then go on to hunt for and enter alternatives that will satisfy them; or you can do it the 
other way around by listing your alternatives and using them to determine the relevant 
criteria or objectives. 

When you construct a decision model to address a problem, the form of the model may be 
simple, or it may be more elaborate and complex. The simplest decision model has the goal 
at the top level, the main criteria or objectives (these terms are often used interchangeably) 
in the next level, sub-criteria or sub-objectives in the next level and so on down to the 
alternatives of choice in the bottom level. Thoroughly research all alternatives. Organise the 
information in a data base management system and/or electronic: spreadsheet. Analyse 
information about each alternative relative to each criterion. Some information may not be 
readily available and may have to be collected. If this will be costly and time is not a 
pressing matter, it may be wise to wait until you know if it is needed. Sometimes after you 
prioritise the criteria, you find that some criteria have such low priority that information 
related to them would not significantly affect the decision, and there is no need to waste 
your resources gathering it. 

It is important to try to identify the important criteria or objectives in the problem. But a 
hierarchy is adaptable. You can change it if you discover later on you left out something 
important. Modify the hierarchy and bring in the new factors. Decision making is often an 
iterative process. Take a first cut at the problem. Check the answer against your own and 
other people's common sense. Add or delete some factors and try again. 

One final important point concerning the size of a hierarchy: a hierarchy is a model, and is 
not supposed to contain every item that can be identified. It is possible to clutter a model so 
much that it becomes useless for identifying truly relevant factors and alternatives. If a 
hierarchy becomes too big, it is difficult to see the effect of making changes in judgements 
in any part of it. it becomes insensitive. A hierarchy should be large enough to represent 
your major concerns and small enough to be responsive to change. 

Eliminating infeasible alternatives 

Decide which criteria represent minimum requirements and eliminate alternatives that do 
not satisfy the musts. This task is fairly easy and can be done with paper and pencil. For 
example, in choosing a job from a number of opportunities, suppose a job was offered in a 
location that was unacceptable, for whatever reason. That job should then be eliminated 
from consideration as one of the contenders. However, if there are many 'must' criteria or 
alternatives, you may wish to use a spreadsheet program to help you in the elimination 
process. 
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Structuring a decision model 

To illustrate this step consider again as an example the choice of a job if there are several 
job offers. The steps are: building a basic decision model, making judgements, synthesising 
and performing sensitivity analysis. 

Suppose that an individual currently has job offers with three companies: 

JOB A: The first company is a long established manufacturing concern. The position would 
be in the marketing department of the main office of the company working with an elite 
cadre of young marketing professionals in close alliance with the company's officers. The 
location is in the snowbelt Northeast. 

JOB B: The second company is a well-known consulting company. Again the position would 
be in marketing, but the thrust would be marketing research performed for clients. The 
location would be in the South. The benefits are excellent. The company is reputed to 
require long hours of hard work. 

JOB C: The third company is a startup hi-tech firm in California. The pay is moderate, 
prospects for growth excellent, prospects for surviving is not known. The individual would 
be working closely with a few bright colleagues. The job description is somewhat vague - it 
is not known whether it would be research oriented or direct selling. Salary is moderate with 
promises of stock options if the company succeeds. 

The rule of thumb for where to place the elements, and which ones belong together in the 
same group, is this: Does it make sense to pairwise compare them with respect to the 
parent element? As an example of this: in the job example can you compare the jobs with 
respect to location, two at a time, and answer which you prefer in every case? The parent 
element is location, the jobs are the children. You should be able to do this. If you are not, 
then you have not sufficiently defined what you mean by location, or you do not know 
where you will be located if you take the job. If you cannot answer the comparison 
questions you need more information or you need to modify the structure or definitions you 
have. 

The same test applies to the criteria. Can you answer the question for each pair of criteria: 
"Which is more important to my goal of being satisfied with a job?" This rule applies 
throughout, for criteria need to be comparable with respect to the goal, subcriteria need to 
be comparable with respect to their parent criterion, and so on down to the alternatives 
which must be comparable with respect to the lowest level subcriterion. See if you can 
formulate meaningful pairwise comparison questions for all the elements in the model. If 
the questions make sense, you are on the right track. 

If, conceptually speaking, you find it easy to decide on the criteria at the top of the model 
and also on the alternatives at the bottom, but are somewhat vague about how to connect 
them, one way to build the model is to start with the main criteria at the top, break them 
into subcriteria, continue like this adding lower levels of subcriteria as far down as you can, 
then start with the alternatives at the bottom, inserting the subcriteria above them that 
affect the alternatives and continuing upward with other subcriteria above them, until you 
can connect with the subcriteria coming down from the goal. 

There is no one "correct" model for a decision, according to Saaty [ 4], the creator of the 
Analytic Hierarchy Process: "Individuals informed about a particular problem may structure 
it hierarchically somewhat differently, but if their judgements are similar, their overall 
answers tend to be similar. The process is robust. In other words, fine distinctions within 
the hierarchy tend in practice not to be decisive." 
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Making judgments 

After the model is constructed, the decision maker will compare the elements at each level 
of the hierarchy. They will do this by judging each pair of elements in the model with 
respect to their parent element as to which is more important, preferred, or likely. Some 
judgements will be objective, based on data obtained in Step I Problem Identification and 
Research, while other judgements may be subjective, based on fragmentary information or 
on subjective feelings from your past knowledge and experiences. Judgements may be 
entered from the bottom up or from the top down. In the job example, they will be entered 
from the bottom up. That is, first the jobs will be compared with respect to the criteria, then 
the criteria with respect to the goal. 

The reasoning behind doing it this way is that by examining the jobs and their 
characteristics where there is a limited set of alternatives, we will learn about the 
importance of the criteria. In a sense the importance of the criteria depends on the 
alternatives. For example, if all the jobs are in an equally desirable sunny warm location, 
then location does not matter much in this case as a distinguishing characteristic, so when 
later on you compare the criteria you will weight them appropriately, that is, you can give 
location less priority because it is not as important in this particular decision. 

Basics of pairwise comparisons in Ecpro 
The decision maker's judgements form the basis of the weighing process. Judgements are 
made about pairs of elements relevant to a criterion or property which they have in 
common. For example, we look at two stars and notice that the first star is brighter than the 
second. In addition to observing this, we have an ability to say that the first star is much 
brighter than the second, or just moderately brighter, or that the brightness of the two stars 
is the same. It is through a multiplicity of these pairwise comparisons that we build our 
knowledge about the elements of a model. All the possible pairs of children elements in a 
group are compared with respect to their parent element. The redundancy involved in doing 
this leads to better accuracy. 

There are often a large number of criteria in a particular decision. For example, two stones 
may be compared according to colour, size, weight, smoothness, porosity, roundness and so 
on. ExpertChoice makes it easy to organize complex problems with a large number of 
criteria. 

We usually perform measurements using scales with units such as pounds, seconds, miles, 
or dollars. But these scales, developed slowly by people over the years, limit the nature of 
ideas we can deal with. Social, political, and other qualitative factors can in no reasonable 
way be assessed in terms of physical or economic measurement. What then can we do to 
incorporate these seemingly non-measurable factors? 

Just as we can distinguish and measure physical quantities such as meters for length or 
seconds for time, we are able to do the same with our perceptions of other qualities. We 
have the capacity to experience a wide range of feelings and discriminations. This permits 
us to develop relationships among the elements of a problem and to determine which 
elements have the greatest impact. 

ExpertChoice is unique in that it can accommodate both quantitative and subjective inputs, 
and merge them into a single overall measure to determine which alternative is the most 
desirable. ExpertChoice does this by devising a scale that enables us to measure intangible 
qualities. To be credible this new approach should work in areas where we already know the 
unit of measurement. In fact, it has been validated in hundreds of experiments that 
individuals using their judgements and Expert Choice can indeed generate results 
conforming to classic ratio scale measurements in physics, economics, and other fields 
where standard measures already exist. 
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Type of comparison: importance. preference. or likelihood 

Type of Comparison: There are three terms that can be used when you are making pairwise 
comparisons in ExpertChoice: importance, preference, or likelihood. The term you choose 
helps you remember the focus of the comparisons being made at any particular point, but 
does not affect any calculations performed by ExpertChoice. 

Importance is appropriate when comparing one criterion or objective with another. In the 
job model you would specify what is more important to you: benefits or location with 
respect to your goal of job satisfaction and how much more important. 

P,reference is usually the appropriate type to choose when comparing alternatives. In the 
job model you would specify how much more preferable Job A is than Job B with respect to 
location. 

Likelihood is appropriate when comparing uncertain events such as the likelihood of interest 
rate levels. How much more likely is a 10% interest rate than a 14% interest rate? 

Some of your judgements may be based on intuition, which in turn is based on years of 
experience. Other judgements may be based on quantitative data and analysis, perhaps 
organised and summarised in a spreadsheet. Still other judgements may be based on 
elaborate reports from study committees or provided by high priced consultants. 

In the job example we selected preference because we are comparing the jobs with respect 
to the Research criterion. 

Synthesizing 

Judgements are synthesized (put together) throughout the model using a weighing and 
adding process to derive the overall weight for the alternatives. The best alternative is that 
with the highest priority. In Ecpro, there are two ways of synthesizing: 

Distributive Synthesis: splits or distributes the priority of each lowest level (sub)criterion 
among all the alternatives under it. The total priority for an alternative is determined by 
adding the priority it receives under each (sub)criterion. 

Ideal Synthesis: assigns the full priority of each lowest level (sub)criterion to the best 
alternative under it and assigns a proportionately smaller share of the priority to the 
remaining alternatives. Again, the total priority for an alternative is determined by adding 
the priority it received under each (sub)criterion. Either type of synthesis can be shown in 
the synthesis view. This would be the appropriate type of synthesis to select if you are only 
interested in the single best job, the priorities of the other jobs will not matter to you. 

The results of the synthesis are ratio scale numbers. This means that you do not end up 
with a mere ranking of first, second, third, but the ranking shows how much better one 
alternative is than the other. For example, assume that the best alternative has 44.5% 
priority, and the worst has 22.8%. Since these are ratio scale numbers you can divide the 
44.5% by 22.8% and determine that best alternative is about twice as good as the worst 
alternative. Having this information is powerful. If you are prioritising projects for your 
company, and you want to allocate resources, you can allocate them by using priorities. 

Generally the two methods of synthesising yield close results. You can easily switch between 
the two to see how they compare. The synthesis details are useful for documenting the 
decision 
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Examining and verifying the decision 

Verify that your intuition about the best alternative agrees with the chosen alternative. If 
not, re-examine the structure, criteria and judgements of the model. if you find that either 
the model's structure, criteria, or some of your judgements need modification, return to a 
previous step and iterate. Perhaps it is your intuition that needs to be changed. Examine the 
decision, ask "What could possibly go wrong?" and try to fix any discrepancies between your 
intuition and the model now. 

Performing what-if or sensitivity analysis 
If the priorities of the main criteria are changed, how will the outcome be affected? EcPro 
!las several very effective modes of sensitivity analysis. For example, in the dynamic 
sensitivity mode you can see how the priority of the alternatives would change if one of the 
criteria is made more important. 

A model is not cast in granite. You can always alter it to accommodate criteria you did not 
think of or did not consider important when you first addressed the problem. EcPro is 
designed with this flexibility in mind and models are easily modified. 
After you enter your judgements and get the overall priorities for the alternatives, you 
might still have some doubts about the final decision. In that case, you can construct a 
model (or models) with an "alternative view", just as you would take pictures of a house 
from different orientations to convey its properties. Or, you can simply go through the 
judgement process again, perhaps changing some of your judgements. If the same 
alternative is still significantly ahead of the others in overall priority, you have greater 
assurance that it is the right choice for you. 

At this point someone usually says, "Oh, it looks like you can manipulate the answer to 
come out any way you like." The answer is, "Not really." There is no "right" answer out 
there that is known by someone to be correct. What you are trying to do is include as much 
relevant information as possible in an effort to come up with the "best" answer you can get. 
What is a best answer? It is one that fulfils your objectives and steers events in the 
direction you want to go. You should have the opportunity to include all the information you 
need to, even if you think of it after you construct a model. 

Presenting and documenting the decision 

It is often important to be able to document the reasoning that went into a decision. The 
documentation may be used to justify the conclusion to others, or to reflect on the decision 
in the future. "Good" decisions will, on the average, result in better outcomes. However, 
because of uncertainty, there is no guarantee that a "good" decision will always achieve the 
desired results. If decisions are well documented, one can subsequently compare the 
rationale and information used in arriving at the decision with the outcome, enabling one to 
make even better decisions in the future. 

Decision presentation scenario 
To demonstrate why the chosen alternative is best, you present the details of the synthesis. 
It shows what criteria were used, the relative importance of the criteria, and the 
preferences for the alternatives with respect to each criterion. 

The next questions likely to be asked are "Why is this particular criterion considered to be 
so important?", and "Why is this alternative preferred with respect to this criterion?" To 
answer these questions, you present the judgements that resulted in the priorities of the 
criteria, or the priorities of the alternatives with respect to a given criterion. The next 
question likely to be asked is "Why did you make this particular judgement?" To answer this 
question, you can present the source information on which you based your judgement or 
you explain that it was a qualitative issue for which you used the judgement of a well known 
expert, or your own best judgement. 
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Another question likely to be asked is, "What if we change this particular judgement? What 
effect would this have on your recommendation?" If you had anticipated that question, you 
would have performed a "What-if' analysis and could produce the answer. However, the 
number of possible questions of this type is so large, that you might not have anticipated 
that particular question. 

The solution is to load the EcPro model into the computer and perform the sensitivity 
analysis on the spot. The EcPro Graphical Sensitivity Analysis provides a ready answer to 
this type of question. 
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B 11 Referentieprojecten 

811.1 A+woning 

• Crone, J., A+ woningen; Rijenwoningen in Etten-Leur. Rotterdam: SEV, augustus 
2004. 

• Deelen P.F. van, 'A+-woningen, Etten-Leur, Traditioneel uiterlijk verbergt veel 
innovatie'. In: Bouwen met staal 160, juni 2001: p. 26-32. 

aantal: 36 A+ woninaen 06 huur- en 20 kooowoninaen) 
locatie: Etten-Leur 

bouwiaar: 1999-2000 
opdrachtgever: Woningstichting Etten-Leur 

architect: P.A.M. v.d. Veeken Architecten, Roosendaal 
aannemer: Van Aatmaal BV, Oudenbosch 

In eerste instantie lijken deze woningen in Etten-Leur gewone rijtjeswoningen zoals er 
zoveel zijn. Echter, achter dit traditionele uiterlijk gaan een aantal innoverende technieken 
schuil. Het concept van de A+woning is gebaseerd op een industriele bouwwijze met 
staalskelet bouw. Centraal staan de flexibiliteit en aanpasbaarheid op langere termijn, en de 
korte bouwtijd onder gunstige arbeidsomstandigheden. 

Infra+vloer 

leiding 

70 mm betonplaat 

Afb. Bll.1-1 A+ woningen in Etten-Leur Afb. Bll.1-2 Infra+vloer 

De woning is voornamelijk opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen, waarbij het aan de 
buitenzijde niet te zien is dat ook de gevels geheel geprefabriceerd zijn. De gevels zijn van 
geprefabriceerde metselwerk elementen, waarin de beglaasde kozijnen fabrieksmatig zijn 
opgenomen. De gevel is een sandwichconstructie met een betonnen binnenblad van 80 mm, 
een kern van 120 mm isolatie, een betonnen buitenblad van 55 mm met de gezaagde 
bakstenen aan de zichtkant. In het binnenblad zijn de, nog niet bedrade, wandcontactdozen 
opgenomen. De daaraan gekoppelde elektraleidingen monden uit in de Infra+ vloer. Dit is 
een vloer die bestaat uit een 70mm hoge betonnen plaat met ingestorte staalprofielen . Deze 
profielen zijn geperforeerd zodat de horizontale leidingen in de vloer gelegd kunnen worden 
waarna middels een droge techniek de vloer een afwerking krijgt. 

Ook in het dak ligt de Infra+vloer waardoor het mogelijk blijft om een extra verdieping te 
bouwen. De binnenwanden zijn gebouwd in het metal-stud systeem waarmee flexibiliteit en 
aanpasbaarheid voor de toekomst is aangebracht. Zelfs de woningscheidende wand is later 
gemakkelijk te doorbreken omdat deze bestaat uit licht plaatmateriaal op een 
staalconstructie met slanke kolommen, waardoor een horizontale samenvoeging van 
woningen tot de mogelijkheden behoort. De keuzevrijheid met betrekking tot de indeling 
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van de woning is minimaal omdat de aangeboden varianten niet erg veel van elkaar 
verschillen. 

begane grond A begane grand B began& grand 0 

Afb. Bll.1 -3 Variaties iin woningplattegronden 

811.2 Ecoflex 

• SBR, 10 februari 2005, Ecof/ex IJsselstein; Geen twee woningen hetzelfde. 
http://www.sbr.nl/cgb/Default.aspx 

• Crone, J., Ecof/ex; Rijenwoningen in IJsselstein. Rotterdam: SEV, augustus 2004. 

aantal: 14 Ecoflex-koopwoningen 
locatie: IJselstein 

bouwiaar: 2000-2001 
opdrachtgever: ING Real Estate Development, Den Haag 

architect: IIUE/NIDSO, Delft 
aannemer: Dura Bouw. Houten 

Het motto van de Ecoflexwoningen is biodivers en levensloopbestendig bouwen. Dit 
kenmerkt zich in een grote flexibiliteit in de indeling, in uitbreidbaarheid en in het feit dat de 
woning voor meerdere functies bruikbaar is. Het energieconcept voorziet onder andere in 
een open kern met een serre als collector voor zonnewarmte en een warmtepompboiler. 

Afb. Bll.2-1 Ecoflexwoningen te IJselstein bij oplevering 

De woning bestaat uit een vaste kern aan de voorzijde en vormt samen met de vaste 
voorgevel de basis voor de woning. Aan de achterzijde is de woning uitbreidbaar en zijn er 
meerdere keuzemogelijkheden voor de achtergevel. De vaste kern met installaties zorgt er 
voor dat de ruimtes buiten de kern vrij indeelbaar zijn. 
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opbouw 

kern trap 

achtergevel 

\ 
~ uitbreidingsmogelijkheid \ 

Afb. Bll.2-2 Uitbreidingsmogelijkheden Ecoflex 

Er is keuzevrijheid geboden voor de indeling van de gevel en voor de uitbreidingen; aantal, 
grootte en plaats van de vertrekken en in de uitrusting (met name de installaties) . De 
grootte en de plaats van de keuken, badkamer en toilet waren eveneens vrij te bepalen. 
Vaste elementen zijn onder andere de kern en de trap. Hieronder een tweetal aangeboden 
indelingsvarianten: de eerste met uitgebouwde woonkamer op de begane grand, de tweede 
met woon-werk ruimte en uitbouw. 

1. 

le verd 

Afb. Bl 1.2-3 Plattegrondvariant 1 
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2. 

Afb. Bl 1.2-4 Plattegrondvariant 2 

De Ecoflexwoning bestaat uit een traditioneel stapelbouwcasco. De begane grond vloer is 
een ribcassettevloer, de eerste verdiepingsvloer is een Infra+ vloer en de tweede 
verdiepingsvloer en het dak zijn gemaakt van breedplaten. Het gebruik van een traditioneel 
stapelbouwsysteem met de Infra+vloer geeft problemen op het gebied van stabiliteit. Er 
moeten extra stabiliteitsvoorzieningen worden toegepast omdat de Infra+ vloer te licht en 
niet stijf genoeg is. De muren zijn opgetrokken uit kalkzandsteenblokken. De voorgevel is 
traditioneel gemetseld en bevat houten kozijnen. De achtergevel is gemaakt van lichte, 
verplaatsbare houtskeletbouwelementen. De binnenwanden zijn metal-studwanden. 

Bll.3 Kameleonwoning 

• Haitsma Beton, 16 maart 2005. www.haitsma.nl 
• Gerritsen B., en L. Schalk, Kameleon, Eindhoven: 16 maart 2005. www.barlee.net 

aantal: 5 Kameleon-huurwoningen 
locatie: Eindhoven 

bouwjaar: 2004-2005 
opdrachtgever: Woningstichting SWS, Eindhoven 

architect: KdV architecten, Eindhoven 

Als uitgangspunt voor de Kameleonwoningen heeft woningstichting SWS de volgende 
doelstelling genomen. De woning moet in de loop van de tijd flexibel blijven in indeling, 
afwerking, functie en inpassing van wet- en regelgeving voor zowel de eerste huurders als 
voor zijn opvolgers. De bewoner, en dus niet de woningstichting, bepaalt de uitstraling en 
indeling van de woning. 

Afb. Bll.3-1 Kameleonproject Afb. Bll.3-2 Kameleonwoningen opgeleverd 
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Zij kunnen kiezen uit verschillende materialen voor de afwerking van de gevels en de voor 
hen ideale woonplattegrond samenstellen met behulp van het iBuild-programma op de 
computer. 

Afb. Bll.3-3 Computeranimaties met behulp van het iBuild computerprogramma 

Om de doelstelling te realiseren is gebruik gemaakt van een Industrieel, Flexibel en 
Demontabel gebouwde woning. Industrieel wil zeggen dat de woning in onafhankelijke 
onderdelen fabrieksmatig geproduceerd wordt en op de bouwplaats wordt samengesteld. 
Met Flexibel wordt bedoeld dat de woning aanpasbaar is aan de veranderende 
leefomstandigheden. Demontabel betekent dat de woning bestaat uit afzonderlijke 
componenten die op eenvoudige wijze zijn te demonteren. Bij de Kameleon-woningen heeft 
dit gestalte gekregen door middel van het overdimensioneren van de woning, het scheiden 
van het casco, de inbouw en de afbouw en het toepassen van geconditioneerde 
bouwproducten welke warden geassembleerd in de bouw. 

Het casco is door middel van de geprefabriceerde betonnen bouwproducten snel te 
monteren. Alie elementen warden namelijk mechanisch bevestigd, wat een droge 
bouwmethode is. Het casco bestaat uit twee geprefabriceerde betonnen funderingsstroken 
al dan niet op palen (afhankelijk van de bodemgesteldheid) met een ge·isoleerde 700mm 
hoge kruipruimte waarvan de bodem bedekt is met EPDM-folie. Hierop warden de 
woningscheidende wanden gemonteerd. Deze hebben een dusdanige hoogte dater een vrije 
hoogte van 2700mm overblijft. Vervolgens wordt de Framevloer van Haitsma Seton 
bevestigd. Dit is een speciaal voor dit project ontwikkelde vloer bestaande uit twee 
betonnen platen in L-vorm van lOOmm dikte, standaard 6,9 meter bij 3,67 meter en met 
maximale overspanning van 9 meter en een drietal zware tralieliggers welke onder de vloer 
uitsteken. Tussen deze platen zit een open strook van 2500mm. In deze ruimte kan de trap 
op elke willekeurige plek geplaatst warden. 

Afb. Bll.3-4 Trappengat tijdens de bouw Afb. Bll.3-5 Casco Kameleonwoning 

De overige ruimte kan warden opgevuld met prefab betonplaatjes van 600mm bij 2500mm 
die middels een raveelconstructie op de vloer liggen, maar ook een vide is mogelijk. Omdat 
de elementen op de kop warden gestort is de bovenzijde van de vloer monoliet afgewerkt, 
hierdoor is een afwerkvloer overbodig. Door het toepassen van een open frame als drager 
van de vloer, is het mogelijk onder de vloer op iedere plaats leidingen aan te brengen. Aan 
de onderzijde wordt de vloer afgewerkt met een verlaagd plafond. 
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De stabiliteit van het casco wordt gewaarborgd door middel van twee 800mm brede 
stabiliteitswanden welke ofwel links ofwel rechts in de voor- of achtergevel geplaatst 
worden. Hierdoor is elk casco op zichzelf stabiel zonder dat er stabiliserende wanden in de 
woning zelf aanwezig zijn. Dit zorgt voor een netto oppervlak 6,72 meter bij 9,76 meter vrij 
in te delen zonder beperkingen. 

De omhulling van de Kameleon-woningen bestaat uit een binnenschil van prefab
gevelpanelen samengesteld uit houten ribben met glaswolisolatie, dampremming en 
tweezijdig voorzien van een 9,5mm dikke plaat. Deze panelen zijn 1,2 meter bij 3 meter en 
hebben een Re van 3,5m 2 K/W. Voor het dak is er gebruik gemaakt van zogenaamde Passe 
Partout panelen met ook een Re van 3,5m 2 K/W. Deze dakconstructie kent allerlei 
uitbreidings- en veranderingsmogelijkheden. De ruimtes worden gevormd door binnen
wanden van verdiepingshoge Faay-elementen. 

811.4 Reflexwoning 

• Heijmans, 18 maart 2005. www.wenswonen.nl 
• Heijmans Bestcon, 18 maart 2005. www.bestcon.nl 
• Crone, J., Reflex-woning; Rijenwoningen in Zaltbommel. Rotterdam: SEV, augustus 

2004. 

aantal: 38 Reflex-koopwoningen 
locatie: Zaltbommel 

bouwiaar: 2001-2002 
oodrachtoever: Heymans IBC Vastgoedontwikkeling BV, Best 

architect: Willems van den Brink architecten, Eindhoven 
aannemer: Hevmans IBC bouw BV Best 

Reflex staat voor Respect voor consument en milieu, en voor flexibiliteit. Er zijn keuze
mogelijkheden voor de consument met betrekking tot volume, indeling en verschijnings
vorm. 

Afb. Bl 1.4-1 Vooraanzicht Reflexwoningen Afb. Bll.4-2 Aanzicht 

De basisopzet van de Reflexwoningen bestaat uit twee woonlagen. Met aanhang- en 
opbouwmodules zijn de woningen uit te breiden. Met het computerprogramma De 
Woonplanner hebben de bewoners stap voor stap de woning 'ontworpen'. De 
keuzemogelijkheden lagen op het gebied van typering, indeling, grootte en materialisering. 
Tabel 11.4-1 op de volgende bladzijde geeft de keuzemogelijkheden weer voor het type 
woning. Aan de linkerzijde staat de beukmaat weergegeven en aan de bovenzijde de 
verschillende types. 
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Tabel Bll.4-1 Keuzemogelijkheden Reflexwoning 
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"-V" 
Binnen de basisplattegrond van 5,40 x 8,60 meter wordt de plaats van de voordeur bepaald 
door de meterkast, de trap en de leidingschacht. De sanitaire ruimtes zijn zoveel mogelijk 
tegen de woningscheidende wand geplaatst. Verder is de woning vrij indeelbaar. Hieronder 
zijn twee mogelijke varianten te zien. Bij de linker is er juist gekozen voor een opbouw, bij 
de rechter voor een aanbouw. 

Afb. Bll.4-3 Plattegrondvarianten Reflexwoning 

CJ 
~ 

'SA~i s 
opn)•..s 

Er is gebruik gemaakt van prefab betonpalen en gewapend betonnen funderingsbalken. Het 
gehele casco bestaat uit prefab betonnen elementen van het Bestcon 60 systeem, inclusief 
de verdiepingsvloeren waarin de mechanische ventilatie en rioleringsbuizen zijn ingestort. 
Bij het Bestcon 60 systeem warden in de fundering stekken ingestort. Bovenop de stekken 
warden de prefab elementen geplaatst die een uitholling hebben op de plaats waar de stek 
in moet komen. Als de elementen gesteld zijn wordt de restruimte opgevuld/aangestort 

Afb. Bll.4-4 Aanbouwmodule 

De puien zijn gevelvullend en geplaatst in eens stelkozijn. De op- en aanbouwmodules zijn 
opgebouwd uit staalskeletbouw en hout. 

nem Rene Kuijten & Martijn van Bree 77 



Bll.5 Smarthouse 

aantal: 3 Smarthouse-kooowoninoen 
locatie: Zoetermeer 

bouwjaar: 1999-2000 
opdrachtCJever: Robert Winkel Architecten, Rotterdam 

architect: Robert Winkel Architecten, Rotterdam 
aannemer: Cabouw, Papendrecht 

De drie Smarthouse-woningen zijn vrijstaande woningen en niet zeals de meeste 
referentieprojecten rijenwoningen en vallen ender een hogere prijsklasse. Ook de 
verschijningsvorm verschilt van de anderen. Dit maakt het echter interessant om te 
onderzoeken of middels de beoordelingscriteria van het veranderpotentieel de vergelijking 
gemaakt kan worden tussen de woningen. 

afb. Bll.5-1 Smarthouse Afb Bll.5-2 Smarthouse garage 

Het doel van de Smarthouse woningen is om de voordelen van een cataloguswoning te 
combineren met de vrijheid van een ender architectuur gebouwde woning. De woning is 
gestandaardiseerd, maar kan daardoor ook veel keuzevrijheid bieden. De keuzevrijheid 
wordt mogelijk gemaakt door het staalskelet op een stramien van 3 x 3 vlakken. De 
vlakbreedten zijn dankzij de draagconstructie te varieren en de woonfuncties zijn in en om 
de vlakken te plaatsen. Zodoende ontstaan er diverse woningtypen, gevelindelingen en 
plattegronden. De scheiding van drager en omhulling levert keuzemogelijkheden op en geeft 
het project een demontabel karakter. 

r=~ 
•1 

• 

Afb. Bl 1.5-3 Plattegrond 

Vanwege het geringe gewicht van de Smarthouse woningen ten opzichte van traditioneel 
gebouwde woningen hebben deze een lichte funderingsconstructie bestaande uit prefab 
betonnen heipalen. De hoofddraagconstructie is een geprefabriceerd stalen skelet van 
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kokerprofielen. De afmetingen zijn 100x100 mm voor de kolommen en 200x100 mm voor 
de liggers. De begane grond vloer wordt gestort en de verdiepingsvloeren zijn StarFrame
vloeren. De bouwknopen zijn standaard. De variatie in overspanning wordt opgevangen 
door de wanddikte van de liggers aan te passen. De gevel bestaat uit prefab stalen 
sandwichpanelen of uit StarFrame wandpanelen en een regen- en windkerende buitenschil 
naar keuze. Het platte dak is een geprofileerde staalplaat met steenwol en pvc 
dakbedekking. De binnenwanden zijn van metal-stud. 

Opvolger van de Smarthouses in Zoetermeer is het Smarthouse in Rotterdam. Hier is de 
bouwtijd verkort en is de samenwerking tussen de verschillende organisaties sneller en 
beter verlopen. Er zijn ook nieuwe materialen voor de gevelafwerking toegepast. 

811.6 Trento 

Crone, J., Trento; Geschakelde woningen te Enschede. Rotterdam: SEV, augustus 
2004. 

aantal: 44 Trento-koopwoninqen 
locatie: Enschede 

bouwiaar: 2000-2001 
opdrachtgever: Nijhuis Bouw BV, Rijssen 

architect: Architecten atelier Alfonso Wolbert, Henqelo 
aannemer: Niihuis Bouw BV Riissen 

De Trento-woningen zijn gebouwd met als doel vernieuwing in het consumentgericht 
bouwen te brengen. Er is nadruk gelegd op een integrale aanpak in het ontwerpproces 
waarbij het functionele ontwerp, het technische ontwerp en het installatie ontwerp 
tegelijkertijd ontwikkeld zijn. Een belangrijk onderdeel is het Co-makership met 
leveranciers. Normaal gesproken ligt er een ontwerp waarin de producten en diensten al 
vaststaan die door de leveranciers geboden zullen moeten worden. Bij Co-makership 
bestaat er een eigen inbreng van die leveranciers en wordt er in de ontwerpfase al overleg 
gepleegd samen met de leveranciers. 

Afb. Bll.6-1 Trento- won ingen Enschede Afb. BU.6-2 Gedurende de bouw 

De architect heeft een basisontwerp gemaakt en de esthetische kwaliteit bewaakt 
gedurende het gehele proces. De bewoners hadden de keuze uit zes woningtypen en binnen 
de woningtypen waren er keuzemogelijkheden in de vorm van meer- en minderwerk. Het 
zwaartepunt lag dus duidelijk meer bij het opzetten van structuren dan bij het bieden van 
een zo groot mogelijke keuzevrijheid. Een prefab betonnen draagstructuur van draagmuren 
en in de fabriek beglaasde binnenspouwbladen vormt de technische basis van de woning. 
De begane grond vloer is een ribcassettevloer en de verdiepings- en de dakvloer zijn 
Wingleidingvloeren. Dit is een kanaalplaatvloer met aan beide zijden een vlakke vleugel. 
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Boven deze vleugels is ruimte om leidingen in aan te brengen. De buitengevel is traditioneel 
gemetseld en de binnenwanden zijn metal-stud. In de praktijk bleek de vloer voor dit 
project niet de geschikte vloer omdat de kanalen in de kanaalplaat zelf niet groot genoeg 
waren voor de vele leidingen die er doorheen moesten. 

811.7 Blokkendooswoning 

• Duvekot B., Bart Duvekot architecten bv, Amsterdam: 15 maart 2005 
www.xs4all.nl/ rvbartduve 

• SBR, 10 februari 2005, Blokkendooswoningen A/mere; Wonen in een blokkendoos. 
http://www.sbr.ni/cgb/Default.aspx 

aantal: 34 Blokkendoos-koopwoninaen 
locatie: Al mere 

bouwiaar: 2000-2001 
opdrachtgever: Rehorst Bouw BV, Waddinxveen 

architect: Ir. Bart Duvekot architecten B.V. Amsterdam 
aannemer: Rehorst Bouw BV, Waddinxveen 

Laat kopers zelf hun woning samenstellen aan de hand van blokken. Dat is het idee achter 
de blokkendooswoningen die ir. Bart Duvekot ontwierp. Keuzevrijheid en toekomstige 
uitbreidbaarheid stonden bij hem voorop. 

Afb. Bll.7-1 Blokkendooswoning in Almere 

De woning heeft als basis 4 blokken van 4x4 meter. Twee van deze blokken staan op de 
begane grond en twee op de verdieping. Deze blokken zijn te herkennen aan de zwarte 
kopgevels en zijn in die richting niet uitbreidbaar. Deze basis kan aan de voor-, achter- en 
bovenzijde uitgebreid warden. De bewoner kan dus zelf kiezen hoe groat de woning wordt 
en waar de uitbreidingen op het raster moeten komen. 

Afb. Bl 1. 7-2 Opbouw van de Blokkendooswoning 
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Door de introductie van de keuzemogelijkheden voor de bewoner wordt ook automatisch het 
straatbeeld aangepast waardoor dit minder monotoon is. De basisblokken bevatten de vaste 
voorzieningen zoals, entree, toilet, trap, berging en installaties. De materialen zijn door de 
architect gekozen, hier heeft de bewoner geen keuzevrijheid in gehad. Er is wel een 
duidelijke lijn te herkennen in de materialisering: de kopgevels van de basisblokken zijn in 
zwarte steen gemetseld en de overige gevels zijn bekleed met rode keramische tegels. 
Zodoende is visueel ook nog te zien welk deel bij de basis hoort en welk deel bij de 
uitbreiding. 

In de indeling is minder keuzevrijheid omdat de vaste voorzieningen in de kern gesitueerd 
zijn. De woning is voor het grootste deel traditioneel uitgevoerd. De fundering is gestort en 
voorbereid op de maximale optie van zes bebouwde blokken van 4x4m. De constructieve 
opbouw van de woningen bestaat uit kalkzandsteen binnenspouwbladen voor de 
eindwanden en een ter plaatse gestorte tussenwand. De verdiepingingsvloeren zijn 
bekistingsplaatvloeren. De betonwanden worden dichtgezet met kalkzandsteen zodat in de 
toekomst een uitbreiding mogelijk blijft. De gevelopeningen zijn gebaseerd op de 
afmetingen van de keramische tegels. In de uitbreiding zijn de gevels gemaakt van hsb
elementen (houtskeletbouw-elementen). Om demontage zo eenvoudig mogelijk te maken, 
'grijpt' het gemetselde buitenspouwblad niet om het hsb-element heen. 

811.8 Moduulwoning 

• Feekes E., en A. Colijn, Feekes en Colijn architecten, Utrecht: 16 maart 2005. 
http://www.feekesencolijn.nl/ 

• SBR, 10 februari 2005, Moduulwoningen A/mere; De woning a/s moduul. 
http ://www.sbr.nl/cgb/Default.aspx 

aantal: 32 moduulwoninqen 
locatie: Al mere 

bouwjaar: 2000-2001 
opdrachtgever: Zondag Bouwgroep BV, Rhenen 

architect: Feekes & Coliin Architecten, Utrecht 
aannemer: Bouwonderneming Van Houwelingen BV, Gorinchem 

De moduulwoningen zijn door de bewoners zelf samengesteld. In samenwerking met de 
makelaar zijn de woningen middels een blokkendoos vormgegeven . Het architectenbureau 
wilde meer dan alleen een optiepakket voor de bewoners. Zij wilden de spanning van het 
ontwerpen voor een groot gedeelte bij de bewoners leggen. Het zogenaamde Kopers 
Componeren, zoals het architectenbureau het noemde, vond plaats in de vorm van een 
maquetteopbouw. 

Afb. Bll.8-1 maquetteopbouw 

Nadat de bewoners de maquettes gemaakt hadden, is er door het architectenbureau een 
computeranimatie gemaakt samen met een kostencalculatie zodat de financiele 
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consequenties van de gemaakte keuzes in beeld werden gebracht. Daarna volgde een 
toetsing van het ontwerp aan wet- en regelgeving. 

Het grote voordeel ten opzichte van de zogenaamde 'vrije kavel' (het vrij bouwen op een 
kavel) is dat er een eenheid in het totaalbeeld geschept wordt, zonder de individualiteit van 
iedere woning apart aan te tasten. De woningen zijn opgebouwd uit modulen van 3,30 m x 
3,30 m en 3,0 m x 1,65 m. Deze maten zijn afgeleid van de kavelbreedte en zijn zodanig 
dat de plaatsing van vaste elementen zoals de garage, entree, trap en sanitair geen 
moeilijkheden met zich meebrengt. Om wildgroei tegen te gaan heeft het architectenbureau 
een aantal gevelmaterialen bepaald en detailleringen ontwikkeld voor kozijnen, dakranden 
en woningscheidende wanden. De woningen hebben een traditionele opbouw met dragende 
muren in kalkzandsteen, breedplaatbetonvloeren, vurenhouten kozijnen, gemetselde gevels 
en stalen lateien. De prefab betonnen dakrand is een veelvuldig terugkomend element in de 
woningen en versterkt de eenheid in het straatbeeld. 

Afb. Bll.8-2 Dakranddetail 

811.9 Multiple choice woning 

• Deelen, P. van, en A. Dolsma, Staaltjes van woningen. Rotterdam: Bouwen met 
Staal, maart 2004. 

• SBR, 10 februari 2005, Multiple Choice-woningen A/mere; Sta/en spant als 
uitgangspunt voor keuzevrijheid. http://www.sbr.nl/cgb/Default.aspx 

• Crone, J., Multiple choice; Vrijstaande woningen in A/mere. Rotterdam: SEV, 
augustus 2004. 

aantal: 18 Multiple choice-koopwoningen 
locatie: Al mere 

bouwiaar: 2000-2001 
oodrachtqever: Koopmans Projecten BV, Enschede 

architect: de Architekten Cie, Amsterdam 
aannemer: Koopmans Bouw BV, Enschede 
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Zoals de naam van de woningen al prijsgeeft, heeft de bewoner keuzevrijheid gehad aan de 
hand van multiple choice vragen (meerkeuzevragen). Het doel van de woning is het 
combineren van maximale keuzevrijheid en toekomstige flexibiliteit. 

Afb. Bll.9-1 Woningen van boven gezien en nog in aanbouw 

De bewoner krijgt begeleiding met een interactieve cd-rom. De bewoner kan aan de hand 
van de vragen keuzes maken over de positie van de auto, tuinorientatie, en ruimtelijke 
verbijzondering zoals extra ruimte, vides en loggia's. Vervolgens gaat het 
computerprogramma aan de slag en laat alle varianten zien die overeenkomen met de 
antwoorden op de meerkeuzevragen. Hierbij warden oak meteen de kosten in beeld 
gebracht zodat de bewoners dit oak kunnen laten meewegen in een definitieve keuze. 

Het gekozen raster van 1,20 m x 0,9 m geeft de bewoner de keuzevrijheid om de 
woningindeling te bepalen, maar omdat heel de kavel op dit raster is afgestemd kan oak 
met de woning als geheel geschoven warden op de kavel. 

2. 

Afb. Bll.9-2 Twee verschillende kavelindelingen en plattegronden 

De kavel mag maximaal voor 70% bebouwd warden en er moet minimaal een parkeerplek 
op het eigen terrein gesitueerd zijn. Voor de plattegrond is een rastermaat van 1,20 m x 0,9 
m bedacht waarop de stalen constructie (spanten) is afgestemd. De vloeren en het dak zijn 
staalframebouwvloeren. De leidingen kunnen in de vloer warden gelegd zodat de dikte van 
het vloerpakket beperkt is. De lichte staalconstructie is middels windverbanden 
gestabiliseerd. De windverbanden zijn in de voorgevel uitgevoerd in een moduulmaat en in 
de zijgevels in een van de vakken tussen twee spanten. De gevels zelf kunnen oak door de 
bewoners samengesteld warden. De staalconstructie wordt bekleed met isolerende 
dooselementen waarop leien en Eternit Sidings gemonteerd warden. Binnen wordt gebruik 
gemaakt van metal-stud wanden. De woning bestaat dus grotendeels uit prefab materialen 
en componenten die zodanig zijn gemonteerd zijn ze oak weer makkelijk gedemonteerd 
kunnen warden. 
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811.10 Jaren '70 woning 

locatie: I Heeze 
bouwjaar: 1970 

Afb. Bl 1.10-1 Vooraanzicht jaren '70 woning 

In relatie tot de overige woningen is de jaren '70 woning een traditioneel opgebouwde 
woning. De strokenfundering is op het zand gestort en de begane grondvloer is oak ter 
plaatse gestort. Daarop zijn vervolgens de wanden gemetseld. De gevelbekleding is in het 
werk uitgetimmerd met verticale houten delen. Het dak tenslotte bestaat uit houten 
spanten. Dit dak is onge·isoleerd en slechts bekleed met dakpannen. Opvallend is dat veel 
mensen in deze straat zelf iets aan de gevels hebben gedaan. 

Afb Bl 1.10-3 Verschillende gevels in de straat 
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812 Data-invoer ExpertChoice 

ZON.SCH. G2 lZ 1 LEV. 

SCHIL ELEMENT GELAAGD 1 FUNCT. METSEL. ZON.SCH. G2 lZ >F+>LEV. 

N A+woning 0,676 45-60 SCHIL COMPON. GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, HERSTEL. Gl 2Z >F+>LEV. 

Al Kameleon 0,645 30-45 SCHIL SUBCOMP. GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, HERSTEL. G2 2Z >F+>LEV. 

N Reflex 0,698 30-45 SCHIL COMPON. GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, ZON.SCH. Gl lZ >F+>LEV. 

N Blokkendoos 0,308 30-45 SCHIL SUBCOMP. GELAAGD 1 FUNCT. METSEL. ONHERST. G2 3Z >F+>LEV. 

Bl Jaren '70 0,479 60-75 DRAGER HALFFAB. GELAAGD 1 FUNCT. INSTOR BE REIK. G2 lZ >F+>LEV. 

Bl Zandstrand 0,577 60-75 DRAGER HALFFAB. GELAAGD 1 FUNCT. SPUKER. BEREIK. G2 lZ >F+>LEV. 

Bl A+woning 0,847 60-75 DRAGER COMPON. GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, ZON.SCH. Gl lZ 1 LEV. 

Bl Kameleon 0,958 60-75 DRAGER COMPON. HOMOG. 1 FUNCT. NIETEN, BEREIK. Gl lZ 1 FUNC. 

Bl Reflex 0,583 60- 75 DRAGER ELEMENT GELAAGD 1 FUNCT. SPIJKER. BEREIK. G3 lZ 1 LEV. 

Bl Blokkendoos 0,573 60-75 DRAGER ELEMENT GELAAGD 1 FUNCT. SPIJKER. BEREIK. G3 2Z 1 LEV. 

Cl Jaren '70 0,316 30-45 SCHIL ELEMENT GELAAGD 1 FUNCT. INSTORT ZON.SCH. Gl 3Z >F+>LEV. 

Cl Moduul 0,327 60-75 SCHIL ELEMENT GELAAGD 1 FUNCT. INSTORT HERSTEL. Gl 3Z 1 LEV. 

Cl Multiple 0,586 30-45 SCHIL ELEMENT GELAAGD > F, >LD NIETEN, HERSTEL. G3 2Z >F+>LEV. 

Cl Zandstrand 0,317 45-60 SCHIL ELEMENT GELAAGD 1 FUNCT. INSTORT HERSTEL. Gl 3Z 1 LEV. 

Cl A+woning 0,686 45-60 SCHIL COMPON. GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, HERSTEL. Gl lZ >F+>LEV. 

Cl Ecoflex 0,641 30-45 SCHIL SUBCOMP. GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, HERSTEL. G2 3Z >F+>LEV. 

Cl Kameleon 0,655 30-45 SCHIL SUBCOMP. GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, HERSTEL. G2 lZ >F+>LEV. 

Cl Reflex 0,703 30-45 SCHIL COMPON. GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, BEREIK. G3 lZ >F+>LEV. 

Cl Smarthouse 0,649 45-60 SCHIL ELEMENT GELAAGD 1 LD. NIETEN, HERSTEL. Gl lZ 1 LEV. 

Cl Trento 0,652 45-60 SCHIL SUBCOMP. GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, ONHERST. G2 lZ >F+>LEV. 

Cl Blokkendoos 0,285 30-45 SCHIL SUBCOMP. GELAAGD 1 FUNCT. INSTORT HERSTEL. G2 3Z >F+>LEV. 

DI Jaren '70 0,344 15-30 SCHIL ELEMENT GELAAGD > F, >LD SPIJKER. HERSTEL. Gl 2Z >F+>LEV. 

DI Moduul 0,596 30-45 SCHIL ELEMENT SAMENGE. > F, >LD NIETEN, ONHERST. Gl 2Z >F+>LEV. 

DI Multiple 0,624 30-45 SCHIL ELEMENT GELAAGD > F, >LD NIETEN, HERSTEL. Gl 2Z 1 LEV. 

DI Zandstrand 0,307 30-45 SCHIL ELEMENT GELAAGD > F, >LD INSTORT BEREIK. Gl 2Z >F+>LEV. 

DI A+woning 0,664 45-60 SCHIL SUBCOMP. GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, ONHERST. G2 lZ 1 LEV. 

DI Kameleon 0,66 30-45 SCHIL ELEMENT GELAAGD > F, >LD NIETEN, BEREIK. G2 2Z 1 LEV. 

DI Reflex 0,618 30-45 SCHIL SUBCOMP. GELAAGD 1 LD. NIETEN, ONHERST. G2 lZ 1 LEV. 

DI Smarthouse 0,678 30-45 SCHIL ELEMENT GELAAGD 1 LD. NIETEN, BEREIK. Gl lZ >F+>LEV. 

DI Trento 0,574 30-45 SCHIL ELEMENT SAMENGE. > F, >LD NIETEN, ONBEREI. G2 2Z >F+>LEV. 

El Jaren '70 0,284 60-75 INBOUW ELEMENT GELAAGD 1 LD. INSTORT ZON.SCH. Gl 3Z 1 LEV. 

El Zandstrand 0,289 60-75 INBOUW ELEMENT GELAAGD 1 FUNCT. INSTORT HERSTEL. Gl 3Z >F+>LEV. 

El Kameleon 0,652 30-45 INBOUW COMPON. GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, HERSTEL. Gl lZ >F+>LEV. 

El Smarthouse 0,64 30-45 INBOUW ELEMENT GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, HERSTEL. Gl lZ >F+>LEV. 

Fl Jaren '70 0,386 30-45 SCHIL ELEMENT GELAAGD 1 FUNCT. METSEL. BEREIK. Gl 2Z >F+>LEV. 

Fl Zandstrand 0,396 45-60 SCHIL ELEMENT GELAAGD 1 FUNCT. METSEL. BEREIK. Gl 2Z >F+>LEV. 

Fl A+woning 0,697 45-60 SCHIL COMPON. GELAAGD > F, >LD NIETEN, BEREIK. Gl 2Z 1 LEV. 

Fl Ecoflex 0,629 30-45 SCHI SUBCOMP. GELAAGD > F, >LD NIETEN, HERSTEL. Gl 2Z 1 LEV. 

Fl Kameleon 0,645 30-45 SCHIL SUBCOMP. GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, HERSTEL. G2 2Z >F+>LEV. 

Fl Smarthouse 0,617 30-45 SCHIL ELEMENT GELAAGD 1 LD. NIETEN, HERSTEL. Gl 2Z >F+>LEV. 

Fl Blokkendoos 0,292 45-60 SCHIL ELEMENT GELAAGD 1 LD. METSEL. HERSTEL. G2 2Z >F+>LEV. 
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Vervolq tabel 612-1 Data-invoer 
G/ Jaren '70 0,478 60-75 DRAGER HALFFAB. GELAAGD 1 FUNCT. INSTORT BE REIK. G2 3Z 1 LEV. 

G/ Zandstrand 0,437 60-75 DRAGER ELEMENT GELAAGD > F, >LD INSTORT BEREIK. G2 3Z 1 LEV. 

G/ Kameleon 0,883 60-75 DRAGER COM PON . HOMOG . 1 FUNCT. NIETEN, BE REIK. Gl lZ 1 LEV. 

H/ Jaren '70 0,496 60-75 DRAGER ELEMENT GELAAGD 1 FUNCT. INSTORT BEREIK. Gl 3Z 1 LEV. 

H/ Zandstrand 0,439 60-75 DRAGER ELEMENT GELAAGD > F, >LD INSTORT BEREIK. Gl 3Z >F+>LEV. 

H/ Kameleon 0,883 60-75 DRAGER COM PON. HOMOG. 1 FUNCT. NIETEN, BE REIK. Gl lZ 1 LEV. 

N VINEX 2030 0,645 30-45 SCH IL COMPON . GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, HERSTEL. G4 lZ >F+>LEV. 

B/ VINEX 2030 0,776 30-45 DRAGER COMPON. GELAAGD 1 LO. NIETEN, ZON.SCH. G2 lZ 1 LEV. 

C/ VINEX 2030 0,606 30-45 SCH IL HALFFAB. GELAAGD > F, >LD NIETEN, ZON.SCH. G4 lZ >F+>LEV. 

D/ VINEX 2030 0,595 30-45 SCH IL ELEMENT GELAAGD > F, > LD NIETEN, HERSTEL. G3 lZ >F+>LEV. 

E/ VINEX 2030 0,63 45-60 SCH IL ELEMENT GELAAGD > F, >LD NIETEN, HERSTEL. Gl lZ >F+>LEV. 

F/ VINEX 2030 0,576 30-45 SCH IL HALFFAB. GELAAGD > F, >LD NIETEN, HERSTEL. G4 2Z >F+>LEV. 

G/ VINEX 2030 0,437 60-75 DRAGER ELEMENT GELAAGD > F, >LD INSTORT BEREIK. G2 3Z 1 LEV. 

H/ VINEX 2030 0,617 30-45 INBOUW COM PON. GELAAGD 1 FUNCT. NIETEN, HERSTEL. G3 2Z >F+>LEV. 
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