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SAMENVATTING 

Inleiding 

De laatste jaren staat het ruimtegebruik in Nederland bij de opstelling van de ruimtelijke ordening 
centraal. In de Vijfde Nota R.O. is een hoofdrol weggelegd voor intensief en meervoudig ruimtegebruik 
en het begrip functiemenging wordt dan ook vaak gebruikt. Gezien de steeds schaarser wordende ruimten 
is dit een logisch gevolg en door middel van het combineren van allerlei functies met elkaar probeert de 
overheid te stimuleren dat er verstandiger met deze ruimten wordt omgegaan. Een van de mogelijke 
combinaties van functies is het combineren van wonen en werken. 
In principe is deze combinatie niet nieuw. Tot omstreeks 1850 werkten veel mensen thuis, denk aan 
ambachtslieden en boeren. Pas na de intrede van de Industriele Revolutie vond een omslag plaats. Nog 
tientallen jaren werden hele arbeiderswijken bij fabrieken ontwikkeld en bleef het wonen relatief dichtbij 
het werken, rnaar in de loop van de 20° eeuw, met de groei van de welvaart, werd de mens steeds 
mobieler en kritischer. Deze ontwikkeling zorgde voor een uiteendrijving van wonen en werken en ook 
de overheid stimuleerde deze ontwikkeling beleidsrnatig. Tot ongeveer eind jaren '80 en begin jaren '90 
zijn het wonen en werken steeds verder uit elkaar gegroeid. Echter door de mobiliteitsproblemen van de 
afgelopen 10 jaar en de enorme groei van technische mogelijkheden is een omslag in het denken 
veroorzaakt. De overheid stimuleert het samengaan van functies en ook wetenschappelijk en economisch 
worden allerlei voordelen gezien. Een product dat uit deze ontwikkeling is ontstaan is de 
woonwerkcombinatie. De woonwerkcombinatie staat centraal in dit onderzoek. 
Het combineren van wonen en werken kan op allerlei schaalniveaus plaatsvinden. Varierend van een 
combinatie op gebiedsniveau tot en met een combinatie op woningniveau. In dit afstudeeronderzoek is 
gekozen om de combinatie op woningniveau te onderzoeken met een inkadering waarbij alleen "inpandig 
fysiek gei'ntegreerde" woonwerkvormen worden onderzocht. Dit betekent dat de woonwerkcombinatie 
wordt gebruikt door een gebruiker. Deze gebruiker kan worden getypeerd als de woonwerkconsument. 

Aanleiding 

De afgelopen 5 jaar zijn in Nederland tientallen woonwerkprojecten (op woningniveau) uitgevoerd en het 
blijkt dat dit met wisselend succes is gebeurd. De overheid ziet allerlei voordelen in functiemenging en 
ongeveer iedere gemeente in Nederland komt tegenwoordig met het idee om woonwerkcombinaties te 
ontwikkelen op het moment dat gebiedsinrichting wordt besproken of als er ergens een "probleemlocatie" 
is waar niet meteen een oplossing voor wordt gevonden. De negatieve ondertoon van deze alinea wordt 
veroorzaakt door het "wisselend succes". Het komt namelijk zeer regelrnatig voor dat 
woonwerkcombinaties niet als zodanig gebruikt worden, of dat de van te voren toegekende voordelen 
uitblijven. Wanneer in de literatuur wordt gezocht naar inforrnatie over woonwerkcombinaties is het 
resultaat zeer beperkt. Kortom, er is momenteel te weinig inzicht in woonwerkcombinaties en alle hieraan 
gerelateerde aspecten, om met zekerheid succesvolle projecten te ontwikkelen. Tot nu toe is er altijd 
gespeculeerd over doelgroepen, locatieomstandigheden, productvormen en productaspecten. De 
doelstelling van het onderzoek is dan ook om een instrument te ontwikkelen met een ondersteunende rol 
in de keuze wat betreft de ontwikkeling van woonwerkcombinaties, zodat er in de toekomst niet meer 
over "wisselend succes", rnaar over "succes" gesproken kan worden. 

Randvoorwaarden 

Alvorens het instrument en de mogelijkheden besproken worden is er een element waar continu rekening 
mee dient te worden gehouden. Dit zijn de randvoorwaarden. Het is namelijk niet mogelijk, zornaar op 
een willekeurige locatie, wonen in een bepaalde vorm met werken te combineren. Hieraan zijn een aantal 
"spelregels" verbonden. Ten eerste moet zowel de woon - als de werkfunctie gewaarborgd zijn. Dit 
betekent dat, ondanks de combinatie van de twee functies, er voor honderd procent gewoond en gewerkt 
moet kunnen worden. De twee functies mogen elkaar, kort gezegd, niet belemmeren en zouden elkaar 
zelfs moet ondersteunen. Deze woon - en werkfuncties kunnen op verschillende wijzen worden bepaald. 
In het onderzoek is gewerkt met vijf, door het ministerie van VROM, onderscheiden woonfuncties en een 
compilatie van de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren voor de werkfunctie. Aan de vijf woonfuncties is 
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een zesde woonfunctie toegevoegd: de economische functie. De woonwerkwoning zal als 
randvoorwaarde en als uitgangspunt dus altijd een combinatie van wonen en werken moeten nastreven. 
De andere randvoorwaarden zijn opgebouwd uit het overheidsbeleid en de wet - en regelgeving. Er zijn 
twee zaken van belang bij het combineren van wonen en werken gezien vanuit de wet - en regelgeving. 
Het bouwbesluit en het bestemmingsplan. Hierbij gaat het met name over voorschriften in verband met de 
veiligheid en bijvoorbeeld de vastgelegde bestemming van de woning. Het overheidsbeleid heeft als 
uitgangspunt wonen en werken te combineren. De overheid verwacht namelijk dat deze combinatie een 
economische impuls in de wijk veroorzaakt, de mobiliteit beperkt en de leetbaarheid terug brengt in de 
wijk door het monotone karakter te doorbreken. Dit is een beknopte opsomming van de voordelen die de 
overheid ziet in het mengen van de woon - met de werkfunctie. In de praktijk is echter tot nu toe weinig 
van de bovenstaande voordelen terug te zien en is vaak het tegendeel waar. 

Theoretisch instrument 

Aan de hand van een theoretische opbouw van het instrument is duidelijk geworden dat de kem van het 
vraagstuk draait om de onderlinge verbanden tussen de verschillende onderzoeksaspecten waaruit het 
instrument bestaat. Deze onderzoeksaspecten zijn de doelgroepen, de locatiefactoren, het 
woonwerkmilieu, de productvormen en de productaspecten. Het theoretische instrument is opgebouwd uit 
vier stappen. 

Stap 1 

Willekeurige locatie 

Met behulp van het instrument moet kunnen worden bepaald in hoeverre een willekeurige 
locatie geschikt is voor een combinatie van wonen en werken. Dit wordt bepaald door 
middel van een vergelijking van de prestaties van de locatie en de minimaal gewenste 
prestaties van de verschillende doelgroepen ten opzichte van de locatie. De prestatie van 
de locatie is in het onderzoek opgesplitst in twee aspecten: het woonwerkmilieu en de 
locatiefactoren. 

Woonwerkmilieufactoren 

•t · . I Ill . w 111111wa gewenste prestaltes • Doelgroepen 

STAP2 

Willekeurige locatie 

Locatlefactoren 

Mi11i1111111/ ge11-l,,\'/c prcstatics • Doel11roepen 

STAP3 

vergelijking 

De eerste stap van het instrument houdt de prestatievergelijking in ten aanzien van het 
woonwerkmilieu. Door deze vergelijking kan bepaald worden in hoeverre het 
woonwerkmilieu van de locatie geschikt is voor een bepaald deel van de totale 
doelgroepen en / of voor een of meerdere doelgroepen in het bijzonder. 

Stap 2 

Voor de tweede stap geldt dezelfde methode als bij de eerste stap alleen betreft het hier 
een vergelijking in prestaties tussen de locatiefactoren. Aan de hand van deze 
locatiefactoren kan wederom worden bepaald voor welke - en welk deel van de 
doelgroepen de locatie het meest geschikt is. 

vergelijking 

Tevens kan worden bepaald met welke verbeteringen van bepaalde locatiefactoren de 
mogelijkheden om wonen met werken te combineren worden vergroot, doordat de locatie 
voor een groter deel van de doelgroepen geschikt wordt. 

Stap3 

De eerste twee stappen van het instrument hangen nauw met elkaar samen, omdat het 
dezelfde methode betreft ten aanzien van de mogelijkheden van de doelgroepen op een 
willekeurige locatie. De derde stap van het instrument kan worden beschreven als een 
vervolg op de eerste twee stappen. Namelijk, wanneer bekend is welke doelgroepen het 
meest geschikt zijn voor de locatie kan met de derde stap worden bepaald welke 
productvormen voor deze doelgroepen het beste kunnen worden ontwikkeld. Om deze 
stap te kunnen zetten zal de voorkeur van de verschillende doelgroepen ten opzichte van 
de verschillende doelgroepen bekend moeten zijn. Tevens wordt hier rekening gehouden 
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STAP4 

Willekeurige locatie 

!'ret ies • 
Woonwerkmilieufactoren & 

Locatiefactoren 

Doelgroepen 

met de relatie die er is tussen de voorkeur van de doelgroepen voor een productvorm en 
de voorkeur van de doelgroepen voor een bepaald locatietype. 

Stap4 

W anneer de doelgroepen en de bijbehorende productvormen zijn bepaald wordt er ook 
rekening gehouden met de gewenste prestaties van de doelgroep ten opzichte van de 
productaspecten. Deze productaspecten worden in het onderzoek niet gekoppeld aan de 
verschillende productvormen, omdat is gebleken dat er tussen de verschillende vormen en 
de aspecten geen aantoonbare relatie bestaat. 

RANDVOORWAARDEN 

Productvormen 

Het gehele instrument is hier links weergegeven en ook de 
randvoorwaarden zijn toegevoegd. Deze spelen namelijk ook een rol 
alvorens de eerste stap van het instrument wordt uitgevoerd. Immers, 
wanneer de randvoorwaarden om wonen met werken te combineren 
niet voldoen, heeft het geen zin om het instrument te gebruiken, omdat 
er dan geen combinaties mogelijk zijn. 

• Voorkrnr 

Mi11i111aa/ ge1rens1e preslllties 

In het gehele instrument is zichtbaar dat stap 1 en 2 zijn 
samengevoegd, omdat deze dezelfde vergelijking betreffen. 
Vervolgens is ook de voorkeur zichtbaar van de doelgroepen voor de 
verschillende productvormen. De laatste stap betreft de minimaal 
gewenste prestaties van de doelgroepen ten opzichte van de 
productaspecten. 

■ 

Productaspecten 

De onderzoeksaspecten 

De doelgroepen 

Op dit moment moeten dus de verschillende onderzoeksaspecten 
bepaald worden, net als de verschillende rninimaal gewenste prestaties 
en voorkeuren van de doelgroepen. 

Er is tot op heden geen doelgroepenverdeling bekend voor de woonwerkconsument. Aan de hand van 
literatuur is wel duidelijk geworden dat op verschillende wijzen een onderscheid gemaakt zou kunnen 
worden. Hierbij gaat het om verschillende onderscheidende aspecten zoals de levensfasen van de 
ondemerning of de samenstelling van het huishouden van de woonwerkconsument. In het onderzoek is er 
voor gekozen om een onderverdeling in doelgroepen te maken aan de hand van de branches van 
ondemerningen. Aan de hand van een enquete (wordt nog uitgebreid beschreven) is vervolgens 
geverifieerd welke verschillende branches er in de praktijk zijn en hiermee zijn drie doelgroepen bepaald: 
De creatief, ambachtelijke sector en de persoonlijke - en zakelijke dienstverlening. 
Andere onderzoeksaspecten 
Met behulp van literatuuronderzoek en verschillende gesprekken zijn vervolgens de locatiefactoren en de 
factoren gerelateerd aan het woonwerkrnilieu opgesteld. Dit geldt ook voor de verschillende 
productvormen huiskamerondemerning, bedrijfshaltype, de woonwerkwoning en het 
woonwerkcomplex - en de kenmerken van deze vormen; de productaspecten. 

Deenquete 

De enquete is opgesteld om de tot nu toe ontbrekende aspecten uit het instrument te kunnen bepalen. 
Hierbij gaat het om de doelgroepen en de verschillende gewenste prestaties en voorkeuren van de ze 
doelgroepen. Inrniddels is beschreven welke doelgroepen met de enquete bepaald zijn, dus resteren de 
verschillende rninimaal gewenste prestaties. Met behulp van de enquete is een overzicht opgesteld, waarin 
per doelgroep en voor de gerniddelde woonwerkconsurnent zichtbaar is welke minimale prestaties zij 
hebben ten opzichte van de woonwerkrnilieufactoren en ten opzichte van de locatiefactoren (stap 1 en2). 
Tevens is bekend hoe zij deze factoren waarderen. Op deze manier is een overzicht ontstaan van de 
belangrijkste factoren en kan tevens worden bepaald op welk niveau de factoren moeten presteren om aan 
de rninimaal gewenste prestaties van de doelgroepen te voldoen. 
Het woonwerkrnilieu bestaat uit vijf factoren, waarvan de belangrijkste "de uitstraling van de locatie 
m.b.t. de verhouding wonen-werken", "het ondememersklimaat" en "de situering ten opzichte van de 
stad" zijn. Het belangrijkste resultaat is dat het meest geschikte woonwerkrnilieu de normale woonwijk is, 
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waar een lichte bedrijvigheid - bestaande uit voomamelijk plaatselijk en regionaal opererende 
ondememingen - de woonsituatie lichtelijk bemvloedt. 
De belangrijkste resultaten uit de enquete, ten aanzien van de locatiefactoren, zijn, dat de infrastructurele 
voorzieningen bet belangrijkste warden gevonden. Op de tweede plaats komen de voorzieningen met 
betrekking tot winkels, postkantoor en bank, etc. en op de derde plaats komen de openbaar vervoer 
voorzieningen. Wat betreft de voorkeur voor productvormen zijn de meest opvallende resultaten dat de 
meest favoriete woonwerkvorm de woonwerkwoning is. Dit geldt voor meer dan de helft van de 
woonwerkconsumenten. 
Wanneer de resultaten van de rninimaal gewenste prestaties van de doelgroepen ten opzichte van de 
productaspecten warden onderzocht blijkt dat bijvoorbeeld 91 % van de gerniddelde woonwerkconsument 
gescheiden ingangen wil hebben voor bet woon - en werkgedeelte en 87% van de doelgroep persoonlijke 
dienstverlening een tuin wil bij de woonwerkvorm. Overigens warden door een gebrek aan onderscheid 
tussen de verschillende doelgroepen in relatie tot de productaspecten, de rninimaal gewenste prestaties in 
bet instrument gezien als randvoorwaarden in bet instrument. Het doelgroepenonderscheid is irnmers al in 
de eerste twee stappen gemaakt. 

Case Studies 

Nadat de enqueteresultaten zijn verwerkt tot de definitieve opstelling van bet instrument - die 
vergelijkbaar is met bet theoretische instrument - is de werking getoetst aan de hand van een aantal cases; 
3 in totaal. De eerste case betreft de EZH-locatie te Dordrecht. Aan de hand van een vergelijking tussen 
de door deze locatie geleverde prestaties van bet woonwerkrnilieu en de locatiefactoren en de 
prestatiescores uit bet instrument blijkt dat bet EZH-terrein nauwelijks geschikt is voor een combinatie 
van wonen en werken. De tweede case studie betreft een locatie in Utrecht; de Dichterswijk-West, waar 
het op bet eerste oog lijkt dat niet alle woonwerkmogelijkheden volledig benut warden. Na bet doorlopen 
van bet instrument blijkt dit ook zo te zijn en kan geconcludeerd warden dat er uitgebreide mogelijkheden 
zijn om woonwerkcombinaties te ontwikkelen. 
De derde case betreft een woonwerklocatie te Amersfoort, waar na een aantal jaren de woonwerksituatie 
dreigt te veranderen in een werklocatie. De reeds ontwikkelde woonwerkwoningen veranderen langzaam in 
solitaire bedrijven en bet is nu de vraag waar dit aan ligt. Met behulp van bet instrument zijn bet 
woonwerkrnilieu, de locatiefactoren, de productvormen en de productaspecten onderzocht en bet blijkt dat er 
bij alle onderzoeksaspecten fouten zijn gemaakt. Het is zelfs zo dat de verkeerde doelgroep op de verkeerde 
plaats zit. 

Resume 

Het instrument blijkt te werken. Bij alle drie de casestudies is bet mogelijk met een onderbouwd verhaal 
en advies te komen betreffende de mogelijkheden voor wonen en werken. Overigens dient te warden 
opgemerkt dat bet instrument dienst doet als een ondersteuning bij de te maken keuzen. Het wil dus niet 
zeggen dat wanneer bet instrument aangeeft dat op bet EZH-terrein er totaal geen 
woonwerkmogelijkheden zijn, dat dit dan ook echt niet kan. Het instrument omvat namelijk niet alle 
aspecten die met een locatieontwikkelingsonderzoek te maken hebben. Iedere locatie heeft namelijk ook 
eigen specifiek karakteristieken en die zullen naast het instrument ook moeten warden beoordeeld. In bet 
geval van ECORYS-Kolpron zal wat betreft de advisering over de mogelijkheden van een locatie met 
betrekking tot een combinatie van wonen en werken, bet instrument dienst gaan doen als een belangrijk 
hulprniddel of een indicatie over de mogelijkheden; een onderdeel van bet complete advies. 

Conclusies en aanbevelingen 

De belangrijkste conclusies ten aanzien van bet instrument en de enquete zijn in de voorgaande tekst 
besproken en bet is dan ook niet nodig deze in de samenvatting te herhalen. 
Ten aanzien van de aanbevelingen kan warden geconcludeerd dat bet wellicht een mogelijkheid is bet 
onderzoek in de toekornst uit te breiden door rniddel van nog meer enquetes uit te zetten onder gebruikers 
van nieuwe woonwerkprojecten. Aan deze enquetes zullen ook een aantal nieuwe vragen moeten warden 
toegevoegd, zodat de onderzoeksinforrnatie gevalideerd blijft en er mogelijkheden ontstaan om bet 
instrument uit te breiden. 
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Leeswi ·zer 

LEESWIJZER 

Ieder hoof dstuk wordt vooraf gegaan door een cursief opgestelde tekst waarin wordt 
weergegeven wat er in het desbetreffende hoof dstuk wordt beschreven. Ieder 
hoofdstuk bestaat uit een bepaald aantal (sub)paragrafen en wordt afgesloten door 
middel van een resume of samenvatting. 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

In hoofdstuk 1 wordt een inleiding opgesteld die de onderzoeksproblematiek 
beschrijft en de lezer wegwijs maakt in de context van een combinatie van wonen 
en werken. Alvorens bet onderzoeksprogramma definitief wordt vastgesteld moet 
een aantal aspecten bekend zijn. Ten eerste wordt een historisch perspectief 
weergegeven. Aan de hand van de problematiek wordt een probleem -en 
doelstelling geformuleerd en is een onderzoeksaanpak opgesteld. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een afbakening van het onderzoeksonderwerp. 

Hoofdstuk 2 Randvoorwaarden 

In hoof dstuk 2 word en de aan woonwerkcombinaties gerelateerde 
randvoorwaarden weergegeven. Deze randvoorwaarden kunnen worden opgesteld 
aan de hand van de verschillende woon - en werkkarakteristieken. Wanneer wordt 
voldaan aan alle eigenschappen van de twee gekoppelde functies kan sprake zijn 
van een succesvolle match. Deze karakteristieken worden aangevuld met bet 
beleid en de wet - en regelgeving. Al deze voorwaarden, samen met de invloed van 
'wonen-werken' op de maatschappij c.q. omgeving, vormen het geheel waaraan 
een toekomstige woonwerkcombinatie ten allen tijden moet voldoen. 

Hoofdstuk 3 Opbouw instrument 

In hoofdstuk 3 wordt een theoretisch kader opgesteld waarin wordt weergegeven in 
welke instrumentvorm de onderzoeksdoelstelling wordt weergegeven. Het 
instrument bestaat uit een aantal stappen en per stap wordt toegelicht wat deze 
inhoud en betekent voor het vervolg van het onderzoek. Dit alles resulteert in een 
voorlopig instrument. 

Hoofdstuk 4 Onderzoeksaspecten 

Het theoretische instrument uit hoofdstuk 3 is opgebouwd uit verschillende 
onderzoeksaspecten. In hoof dstuk 4 word en deze aspecten afzonderlijk beschreven 
en gedefinieerd. Hierbij gaat het met name om de verschillende productvormen, 
locatiefactoren en doelgroepen. 

Hoofdstuk 5 Praktijkonderzoek 

In hoofdstuk 5 worden de resterende onderzoeksaspecten definitief bepaald. Dit 
gebeurt d.m.v. van informatie verkregen met een enquete gehouden onder de 
gebruikers van woonwerkcombinaties. Met deze enquete is tevens gepoogd de 
onderlinge verbanden tussen de verschillende onderzoeksaspecten in beeld te 
brengen. Hoofdstuk 5 zal dan ook voor het grootste gedeelte bestaan uit een 
weergave van de belangrijkste enqueteresultaten en de analyse van deze resultaten. 
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Hoofdstuk 6 Het instrument 

In hoofdstuk 6 komen de resultaten van hoofdstuk 4 en 5 samen volgens de in 
hoofdstuk 3 bepaalde methode. Na het invullen van alle variabelen moet 
uiteindelijk het geheel van locatiefactoren, doelgroepen en productvormen en hun 
onderlinge relatie zorgdragen voor het antwoord op de doelstelling. Er kan 
namelijk met behulp van het in dit hoofdstuk weergegeven definitieve instrument 
voor iedere willekeurige locatie bepaald worden welke productvormen kansrijk 
ontwikkeld kunnen worden voor bepaalde doelgroepen. 

Hoofdstuk 7 Case studie 

Het instrument uit hoofdstuk 6 zal echter getoetst dienen te worden op de werking 
en de mogelijkheden; de bandbreedte van het instrument wordt bepaald. Dit 
gebeurt aan de hand van 3 cases. De 3 casus zijn gelokaliseerd in Amersfoort, 
Dordrecht en Utrecht en zorgen door de wisselende problematiek op de 
desbetreffende locatie voor een uitgebreide toetsing van het instrument. 

Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk wordt een blik geworpen op het hele onderzoek door 
middel van een weergave van de conclusies en het opstellen van aanbevelingen. 
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1 INLEIDING 

In dit eerste hoofdstuk van het afstudeeronderzoek wordt een inleiding en 
beschrijving gegeven van het onderzoeksonderwerp. Ten eerste wordt het begrip 
woonwerkcombinaties uitgewerkt aan de hand van een aantal definities en als 
onderdeel van functiemenging en meervoudig ruimtegebruik. Tevens worden een 
aantal achtergronden en daaraan gerelateerde aspecten weergegeven. Vervolgens 
wordt aan de hand van een inleidende probleemschets beknopt weergegeven wat 
de key-issues van het onderzoek zijn. Ook een probleem - en doe/stelling ontbreken 
niet en de aanpak van het onderzoek wordt schematisch weergegeven. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een ajbakening van het onderzoeksonderwerp. 

1.1 Inleiding 

Het onderzoek betreft een nieuw fenomeen: de woonwerkcombinatie. Alvorens de 
problematiek en daarmee de aanleiding van het onderzoek wordt weergegeven 
wordt het begrip wat nader verkent. 
"Woonwerkcombinaties", de naam zegt het eigenlijk al; een combinatie van wonen 
en werken. Twee verschillende functies die worden samengevoegd en op die 
manier een multifunctioneel karakter vormen. Omdat deze nieuwe vorm van 
wonen en werken een ontwikkeling is van de laatste jaren zijn de definities en de 
theoretische inkadering beperkt. Alvorens het begrip meer toe te lichten en de 
aanleiding van het onderzoek wordt weergegeven is het interessant twee definities 
weer te geven waaruit kan blijken waar het onderzoek over gaat. 

Definiering 

Woonwerkcombinatie1
: "Een product dat een belangrijke bijdrage kan 

leveren aan de benodigde synergie van functies in een plangebied waar 
sprake is van menging van functies" 
Woonwerkwoning2

: "Een woning die geschikt is om daarin woon - en 
werkactiviteiten uit te oefenen. Deze activiteiten vinden in duidelijk 
afgescheiden ruimten plaats, maar deze ruimten zijn inpandig wel met 
elkaar verbonden. 

Functiemenging en meervoudig ruimtegebruik 

In de recent verschenen vijfde nota wordt er veelvuldig over gesproken: 
meervoudig ruimtegebruik3 en/of functiemenging. In allerlei termen en definities 
terug te vinden intensief ruimtegebruik4, integraal ruimtegebruik, 

1 Kolpron Consultants BV (2000) 
2 E.Louw; Perspectief voor woonwerkwoningen ( 1999) 
3 Meervoudig Ruimtegebruik: 
is een vorrn van intensief ruimtegebruik die zich richt op een nieuwe vorrn van 
conceptontwikkeling en daarrnee van ruimtelijke ordening, waarbij een hogere kwaliteit 
van de ruimte wordt gerealiseerd door gebruik te rnaken van meerdere dimensies van die 
ruimte. 
4 lntensief Ruimtegebruik: 
richt zich op het realiseren van zowel een hogere dichtheid van functies alsook op een 
doelrnatiger gebruik van de ruimte in de stad als geheel. 
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multifunctioneel etc - wordt besproken wat de laatste tijd steeds meer in de 
belangstelling is komen te staan: het optimaal benutten van de (stedelijke en/of 
landelijke) ruimten. Waar vroeger per functie een kavel werd gebruikt of een 
gebied voor was bestemd, worden nu functies en eigenschappen gecombineerd in 
een gebouw, buurt, wijk of (landelijk) gebied. 
Dit alles om de steeds schaarser wordende ruimten optimaal te gebruiken, positieve 
impulsen te geven aan buurten en wijken en een oplossing te creeren voor 
problemen zoals bijvoorbeeld het woon-werkverkeer en de daarbij behorende files. 

De menging van functies kan dus plaatsvinden op allerlei schaalniveaus en zich 
uiten in verschillende vormen. Deze bundeling, ofwel functiemenging is een ruim 
begrip, waarin bijvoorbeeld wonen, recreatie, natuur, werken, landbouw etc. 
allemaal terug komen. De combinatie van wonen en werken in een gebouw, 
buurt of wijk is daar een onderdeel van en vormt de uitgangspositie van dit 
onderzoek. 

Achtergronden bij wonen en werken 

Vanaf de Industriele Revolutie zijn, door de verandering van het type werk <lat 
werd verricht, de functies wonen en werken meer en meer van elkaar gescheiden. 
Voor die tijd vond wonen en werken veelal onder een kap plaats. Hierbij kan 
worden gedacht aan de woningen c.q. werkplaatsen van de ambachtslieden en de 
boeren, waar wonen en werken werd gecombineerd. 
Vanaf de jaren vijftig werd deze ontmenging beleidsmatig verder gestimuleerd om 
de leefbaarheid in de wijken te bevorderen. "Steeds meer bedrijven verhuisden 
vanuit de binnenstad naar bedrijventerreinen buiten de stad. In de 
nieuwbouwwijken werd zoveel mogelijk een strikte scheiding tussen functies 
aangebracht. Voor bedrijvigheid was daarin geen plaats"5 

• De toegenomen 
automobiliteit, met name door een sterk stijgend autobezit, maakte een dergelijke 
ruimtelijke scheiding tussen wonen en werken mogelijk. 

Het combineren van 
wonen en werken 

Sterke scheiding tussen 
wonen en werken 

Het combineren van 
wonen en werken 

➔ 1850 
de Industriele Revolutie 

Figuur 1.1 Tijdsbalk wonen-werken 

Politieke omslag 

➔ eindjaren '80 
beginjaren '90 

In de jaren tachtig en negentig heeft een omslag in het denken plaats gevonden. 
Deze omslag wordt getypeerd door een uitspraak van oud-staatssecretaris 
Kohnstamm, in het vorige kabinet Kok verantwoordelijk voor het 
grootstedenbeleid. Kohnstamm noemt de in bet verleden nagestreefde scheiding 
van wonen en werken een vergissing6

• Hiermee onderstreept hij de steeds groter 

5 ROM Magazine, 1998 
6 Rabovisie, 1997 

➔ 
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wordende ruimteproblemen en filevorming in met name de Randstad en pleit hij 
voor een nieuw beleid waarin wonen en werken als combinatie gestimuleerd wordt. 

Wetenschappelijke steun 

Ook vanuit de wetenschap groeit de aandacht voor het mengen van de functies 
wonen en werken. Zo ziet de Amerikaanse econoom Michael Porter belangrijke 
voordelen in het mengen van de functies wonen en werken voor de stedelijke 
economie7

• Hij noemt daarbij als functies voor de stedelijke economie: proeftuin, 
marktplein, werkplaats en afzetmarkt. 

Temporele component 

Naast deze ruimtelijke component van het scheiden tussen wonen en werken speelt 
ook de temporele component een belangrijke rol bij de menging van wonen en 
werken. De indeling van tijd in vrije tijd en werktijd is pas vanaf de Industriele 
Revolutie een belangrijk issue geworden. De verwachting voor de toekomst is dat 
vrije tijd en werktijd in toenemende mate weer zullen gaan vervlechten. Van 
Engelsdorp Gastelaars van de Universiteit van Amsterdam constateert op een 
expertmeeting over het mengen van wonen en werken van het NIROV, dat "de 
verhouding tussen wonen en werken enorm aan het veranderen is. Werken en 
wonen zullen steeds meer geintegreerd worden"8

• 

Met deze opmerking wordt aangegeven dat werk steeds meer een aanvulling wordt 
op het leven en daarmee dus ook op het wonen. Standaard kantooruren zijn 
langzaam aan het verdwijnen en zo lang de kwaliteit van de arbeid niet wordt 
geschaad moet het mogelijk zijn wonen en werken te combineren. 
Het mengen van de functies wonen en werken staat de laatste jaren bij de 
(her)ontwikkeling van locaties dan ook nadrukkelijk in de belangstelling. Er zijn de 
laatste vij f jaar ongeveer 100 projecten gerealiseerd en er is een tendens vast te 
stellen dat bij de toekomstige gebiedsinrichting steeds meer gebruik gemaakt gaat 
worden van woonwerkcombinaties. 

Mobiliteit en techniek 

Functiemenging van wonen en werken is dus in korte tijd een belangrijk onderwerp 
van discussie geworden, zowel bij beleidsmakers als bij commerciele 
vastgoedpartijen en de non-profit sector. Deze ontwikkeling wordt gevoed door 
twee factoren die het ontstaan van woonwerkcombinaties extra stimuleren: 
mobiliteit en techniek. 
Door steeds toenemende filevorming, de hierdoor verloren tijd van het reizen en de 
steeds hogere kosten van mobiliteit (stijgende benzineprijzen, (reis)tijd is geld, 
etc.) wordt steeds vaker gezocht naar altematieve oplossingen. Als we op geen 
enkele wijze de werkbestemming beter kunnen bereiken, waarom halen we de 
werkbestemming dan niet wat dichterbij de woonsituatie. 
Dit heeft geresulteerd in o.a. de "multi-user-touchdown-offices" zoals Regus ze al 
een aantal jaren predikt en o.a. ING en IPPMC zeer recent de "D-offices" 
introduceerden. Onder het mom van werken kan overal, wanneer er ingeplugd kan 
worden op het netwerk en er ruimte is om rustig te werken of te overleggen, is er 
geen eigen kantoor nodig. Kortom, er komen steeds meer nieuwe producttypen 
voor de afstemming van wonen en werken. 

7 Harvard Business Review, 1995 
8 NIROV, 1997 
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Als dan ook de techniek het mogelijk maakt om overal te kunnen werken, door 
middel van hoogwaardige ICT ontwikkelingen ( overal in kunnen pluggen, etc), 
bedrijvigheid steeds hoogwaardiger wordt zodat veiligheid makkelijker te 
waarborgen is en de bouwtechniek het mogelijk maakt om allerlei woon - en 
werkvormen te combineren, lijkt bet al snel logisch om steeds meer 
woonwerkvormen op verschillende schaalniveaus toe te passen. Echter, er zijn 
natuurlijk ook negatieve aspecten of problemen bij het combineren van wonen en 
werken en het spreekt voor zich dat deze aspecten ook onderzocht moeten worden. 

1.2 Problematiek 

De laatste jaren is er aan Kolpron vanuit verschillende kanten ( overheid, 
ontwikkelaar, etc.) geregeld de vraag gesteld: "We willen op een bepaalde locatie 
iets doen met wonen en werken, maar wat we precies willen en kunnen en op welke 
manier is onbekend, kunnen ju/lie ons daarbij he/pen? ". 

Het eerste probleem dat nu meteen naar voren komt is het koppelen van twee 
verschillende functies. De functie 'wonen' herbergt bepaalde karakteristieken en 
eigenschappen net zoals de functie 'werken'. Voordat ilberhaupt over het begrip 
woonwerkcombinaties gesproken kan worden zal eerst een match gemaakt moeten 
worden tussen de functies wonen en werken onderling. Hierbij komt als 
problematiek naar voren dat de verschillende woon - en werkvormen zodanig 
moeten worden opgesteld dat ze aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 

Wonen 

Wonenen 
werken 

gecombineerd 

Werken 

Figuur 1.2 Wonen en werken gecombineerd. 

In de vorige paragraaf is vastgesteld dat er verschillende redenen en oorzaken zijn 
om op grotere schaal woonwerkcombinaties toe te passen. Theoretisch is er het een 
en antler bekend en lijken de voordelen van woonwerkcombinaties evident en 
zwaarder wegend dan de nadelen ervan. Echter, tot nu toe zijn vele aspecten 
gerelateerd aan woonwerkcombinaties onbekend. Het grootste probleem is dus het 
gebrek aan inzicht in woonwerkcombinaties en a/le bijbehorende aspecten. 

Op dit moment is het dan ook niet mogelijk een precieze onderverdeling van 
aspecten weer te geven. 
Een indicatie is daarentegen wel mogelijk. Om op een later tijdstip meer inzicht te 
krijgen in woonwerkcombinaties en bijbehorende aspecten zal bekend moeten zijn 
welke verschillende producten er zijn, welke doelgroepen en welke locatiefactoren. 
Op dit moment gaat het onderzoek dan ook van de drie eerdergenoemde aspecten 
uit, maar bestaat de mogelijkheid dat er aspecten worden toegevoegd. 
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Productvormen 

PROBLEEM Gebrek aan inzicht Doelgroep 

Locatiefactoren 

Figuur 1.3 Aspecten. 

Buiten deze drie aspecten zijn er nog een aantal andere problemen. Om wonen en 
werken te kunnen combineren moeten een aantal zaken in acbt genomen worden 
die van belang zijn voor de implementatie van woonwerkcombinaties: 
Het overheidsbeleid en de wet - en regelgeving kunnen een bepaalde invloed 
uitoefenen op de manier waarop woonwerkcombinaties eventueel gerealiseerd 
(moeten) worden en zijn in bet onderzoek dan ook een element dat nadere 
toelicbting vereist. De invloed van woonwerkcombinaties op het woonmilieu wordt 
ook meegenomen, maar valt binnen bet onderzoek onder de "locatiefactoren" en 
bet "beleid". 

Beleid Wet - en regelgeving 

lnvloed lnvloed 

Figuur 1.4 Het beleid en de wet - en regelgeving. 

Door de gebele situatie wat betreft de combinatie van wonen en werken 
inzicbtelijker te maken kan een instrument geboden worden waarmee voor zowel 
de overbeid als commerciele vastgoedpartijen eventuele toepassing beter vorm 
gegeven kan worden. Dit instrument moet dus bestaan uit de mogelijkheid een 
goede aansluiting op bet beleid en de (bestaande) woonmilieus te creeren en de 
vraag van woon - en werkconsumenten zo goed mogelijk te beantwoorden door op 
de juiste locatie de meest gescbikte woonwerkvorm aan te bieden. Dit kan alleen 
gebeuren wanneer van de eerder beschreven aspecten de onderlinge verbanden 
worden vastgelegd zodat een koppeling kan worden gemaakt tussen locatie, 
woonwerkvorm en doelgroep. Het maken van deze koppeling is bet laatste 
probleem. 

ASPECTEN 

t ♦ 
Product , ◄ ► , Doelgroep , ◄ ► , 

t Onderlinge verbanden 

Locatle 

t 
Figuur 1.5 Onderlinge verbanden. 
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1.3 Doel - en probleemstelling 

Probleemstelling 

"Is het mogelijk, door het inzichtelijk maken van a/le aan woonwerkcombinaties 
gerelateerde aspecten en hun onderlinge verbanden, een instrument op te stellen 
ter ondersteuning van de keuzen bij de ontwikkeling van woonwerkcombinaties ". 

Doelstelling 

"Het creeren van een instrument ter ondersteuning van de keuzen wat betreft de 
ontwikkeling van woonwerkcombinaties, door middel van het vergroten van inzicht 
in a/le gerelateerde aspecten en hun onderlinge verbanden. 

Deelvragen 

De doelstelling is dus tweeledig; ten eerste moet het onderzoek meer inzicht 
verschaff en in het combineren van wonen en werken en ten tweede moet er vanuit 
deze inzichten een instrument worden ontwikkeld dat dienst doet als hulpmiddel bij 
het maken van keuzen wat betreft de ontwikkeling van woonwerkcombinaties. 
Welke deelvragen komen hier uit voort? 

Welke randvoorwaarden zijn gekoppeld aan het combineren van wonen en 
werken, 

a) Wat betreft het wonen? 
b) Wat betreft het werken? 
c) Wat betreft de wet - en regelgeving? 
d) Wat betreft het overheidsbeleid? 
e) Wat betreft de effecten op de omgeving / maatschappij 

Welke productvormen, doelgroepen en locatiefactoren zijn gerelateerd aan 
wonen-werken? 
Wat zijn de onderlinge verbanden tussen de doelgroepen, productvormen 
en locatiefactoren? 
In hoeverre zijn deze onderlinge verbanden meetbaar en te gebruiken cq. 
om te zetten in een bruikbaar instrument? 
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F ASE 

I 

II 

III 

IV 

1.4 Onderzoeksaanpak 

I Woonfuncties 

11 
Wenduncties 

11 
Ovemeldsbeleid I I Wf/.& 

11 Regelgevlng 

I I .. 
RANOVOORWAAROEN 

M.b.t het oombineren van de functies ¥.Onen en werken 

• 
Opbouw 

instrument 

i 1 r i 
I Productvormen I I Doeli:iroepen I I Locatiefactoren 

~ ~ ~ ,- ... .,. - ' .,,~ ' ---- -- --.,, ... 
.._ (J!:!D:_RLINGE VERBANDEf;!. .,. ; ------

• 
I SAMENSTELLENINSTRUMENT 

• I Instrument 

Fzguur 1. 6 Onderzoeksopzet. 

Onderzoeksaanpak toegelicht 

I 

De maatschapplj I 
I 

I 

r-. Toetsing d.m.v 
Casestudies 

Het onderzoek wordt onderverdeeld in vier Jasen. In de doelstelling is naar voren 
gekomen dat het creeren van een instrument, ter ondersteuning van de keuzen wat 
betreft de ontwikkeling van woonwerkcombinaties, het uiteindelijke doe! van het 
onderzoek is. 

In de eerste fase van het onderzoek wordt onderzocht in hoeverre de functies 
wonen en werken met elkaar gekoppeld kunnen warden. Dat betekent het 
volgende: de functie wonen bestaat uit een aantal karakteristieken en de functie 
werken bestaat uit een aantal karakteristieken. In een woonwerkcombinatie zijn 
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beide functies vertegenwoordigd en zullen dus ook de karakteristieken 
vertegenwoordigd dienen te zijn. Voordat er dus iiberhaupt over 
woonwerkcombinaties gesproken kan worden zal eerst bekend moeten zijn welke 
woon - en werkkarakteristieken er zijn. 
Naast de verschillende woon - en werkkarakteristieken zijn er ook de waarden en 
normen van het overheidsbeleid, de wet - en regelgeving en de invloed op de 
maatschappij. Deze laatste drie aspecten zijn van belang voor 
woonwerkcombinaties omdat zij bepaalde voorwaarden scheppen alvorens van 
een combinatie gesproken kan worden. Samen met de woon - en 
werkkarakteristieken vormen de drie laatst genoemde aspecten een totaal beeld van 
randvoorwaarden die gelden bij het koppelen van wonen en werken. 

De benodigde informatie wordt voor het grootste gedeelte verkregen vanuit de 
literatuur en zal in een later stadium van het onderzoek worden teruggekoppeld aan 
de opgedane praktijkervaring. 
Aan de hand van twee voorbeelden wordt hetgeen hiervoor beschreven 
verduidelijkt: 

Een van de woonkarakteristieken is de aanwezigheid van voorzieningen. Wanneer ergens 
gewoond wordt zal er ook een bepaald voorzieningenniveau aanwezig moeten zijn. Wanneer 
wonen met werken wordt gecombineerd zal er dus rekening mee moeten worden gehouden dat 
er winkels, scholen, zorginstellingen etc. binnen een bepaalde bereikbaarheid vallen. 
Omgekeerd zijn er ook een aantal aspecten van belang om te kunnen werken. 

Wat betrefl de wet - en regelgeving t.a. v. het combineren van wonen en werken gaat het om 
verschillende zaken. Bijvoorbeeld de milieuhinderwet, het gebruik van gevaarlijke stoffen etc. 
Niet iedere werksoort kan zomaar gecombineerd worden met de functie wonen. Er zijn 
daarom regels wat betrefl bijvoorbeeld, de afstanden tussen woon - en werkgedeelten, 
geluidsoverlast etc. 

Pase I wordt afgesloten door middel van een theoretische opzet van het te creeren 
instrument. Aan de hand van deze opzet is het mogelijk een begin te maken met 
fase II en later fase III. 

Pase II en III 

In fase II worden als eerste de verschillende onderzoeksaspecten onderverdeeld in 
verschillende karakteristieken c.q. eigenschappen. Afzonderlijk van elkaar wordt 
bepaald welke locatiefactoren meespelen bij het mengen van wonen en werken, 
welke doelgroepen hier bij horen en welke verschillende producten het resultaat 
van de woonwerkcombinatie zijn. Deze verschillende karakteristieken worden in 
eerste instantie opgesteld aan de hand van de literatuur en een aantal interviews, 
maar zullen gedurende het onderzoek aangevuld worden door de praktijkervaring. 

Wanneer de karakteristieken bekend zijn, moet de resterende problematiek worden 
opgelost. De afzonderlijk opgestelde onderzoeksaspecten met hun eigenschappen, 
geven tot nu toe nog geen bruikbare informatie om het instrument op te kunnen 
stellen. Om concrete uitspraken te kunnen doen gaaat het om de onderlinge 
verbanden tussen de eigenschappen. Deze worden bepaald aan de hand van een 
uitgebreid praktijkonderzoek. Dit praktijkonderzoek houdt in dat er een groot 
aantal recent ontwikkelde woonwerkcombinaties onderzocht worden op 
eerdergenoemde aspecten. 
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Locatldactoren Productvormen ... 
\ Doelcroep I ' ;:=::::_____. 

Het bepalen van de onderlinge verbanden 
houdt in dat er een koppeling gemaakt 
wordt tussen de locatiefactoren, de 
doelgroepen en de verschillende 
productvormen. Dit verdient een korte 
toelichting ( ervan uitgaande dat de 
gegevens bruikbaar zijn en succesvol 
verwerkt kunnen worden): 
Door in beeld te brengen welke 
doelgroepen m welke productvormen 
gehuisvest zijn onder welke 
locatieomstandigheden ontstaat er een 
beeld van de mogelijkheden van 
woonwerkcombinaties. 

Figuur 1. 7 Onderlinge verbanden. 

Deze mogelijkheden moeten worden omgezet in een instrument. Dat kan alleen 
door het in fase I opgestelde theoretische kader te blijven hanteren. 

Fase IV 

In de vierde en laatste fase wordt het definitieve instrument opgesteld. Om het 
instrument te perfectioneren en te toetsen op de mogelijkheden wordt een (fictieve) 
case gebruikt waar getest wordt op de mogelijkheid om woonwerkcombinaties te 
ontwikkelen in een bepaalde vorm. Aan de hand van de uitkomsten van deze case 
zal een terugkoppeling plaatsvinden met de definiering van het instrument en 
kunnen tenslotte de bevindingen worden samengevat door middel van de 
conclusies en aanbevelingen. 

1.5 Inkadering 

Zoals in de inleidende paragrafen is weergegeven kan het combineren van de 
functies wonen en werken zich op verschillende schaalniveaus en uitingsvormen 
manifesteren. Wonen en werken krijgen een steeds intensievere relatie en dat kan 
onderzocht worden op het niveau van een regio, stad, wijk, buurt of gebouw. Ook 
de productvormen varieren; op drie niveaus: 
1. uitpandig fysiek gescheiden wonen en werken; 
2. inpandig fysiek gescheiden wonen en werken; 
3. inpandig fysiek geintegreerd wonen en werken. 

De eerste vorm betreft een functiemenging, waarbij de functies wonen en werken 
binnen een geografisch gebied (bv. wijkniveau) gemengd zijn. De tweede woon
werkvorm heeft betrekking op een functiemenging, waarbij de functies op pand
c .q. gebouwniveau gemengd zijn, maar waarbij geen direct verband bestaat tussen 
de gebruikers van woon- en de werkruimte. 
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De derde woonwerkvorm betreft een functiemenging waarbij de functies op pand -
c.q. gebouwniveau gemengd zijn en aan een gebruiker toebehoren. 

= wonen 

Vorm 1 Vorm2 Vorm 3 
• =werken 

Figuur 1.8 Wonen en werken gecombineerd op meerdere niveaus. 

Zonder de andere vormen te veroordelen op bepaalde mogelijkheden richt het 
onderzoek zich enkel op de laatste vorm, nummer 3; de inpandig fysiek 
gei"ntegreerde woonwerkcombinaties. 
Met name door een onduidelijke definiering van de uitpandige vormen, de 
beleidskeuze van de overheid die zich met name richt op de inpandig gei"ntegreerde 
vorm en de onmogelijkheid om het onderzoek binnen een bepaalde tijd af te ronden 
wanneer alle vormen worden onderzocht is de keuze gemaakt voor de inpandig 
gei"ntegreerde woonwerkvorm. 

De inpandig fysiek gei"ntegreerde vorm vindt momenteel uiting in verschillende 
productvormen - die in een later stadium van het onderzoek uitgebreid worden 
toegelicht - en de mogelijkheden voor het onderzoek zijn dan ook zeer uitgebreid. 
De overheid heeft bij het opstellen van de Vijfde Nota R.O. aan deze manier van 
functiemenging verschillende kansen toegedicht en om een beeld te schetsen van 
het niveau van de gemaakte keuze kunnen wellicht een aantal voorbeelden deze 
verhelderen en ondersteunen. 

De gekozen vorm uit zich bijvoorbeeld in het werken aan huis, de telewerker, ook 
wel de huiskameronderneming genoemd. Een snel stij gend aantal mensen in 
Nederland heeft behoefte aan mogelijkheden om op kleine schaal thuis werk uit te 
kunnen voeren en vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het combineren van 
wonen en werken. Een meer fysieke vorm is de woning met bedrijfshal en de 
specifieke woonwerkwoning. Zelfs nog een stap hoger, het verzamelpand, past 
binnen het onderzoek. Ook binnen deze gebouwen vindt wonen en werken plaats 
door een en dezelf de gebruiker. 

De mogelijkheden zijn dus ruim aanwezig en verklaren meteen waarom deze 
inkadering noodzakelijk was aangezien met de andere vormen erbij een te grote 
varieteit zou ontstaan die de weergave van een gedetailleerd eindinstrument alleen 
zou belemmeren. 
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2 RANDVOORWAARDEN 

In hoofdstuk 2 wordt Jase I van de onderzoeksaanpak uitgevoerd; het bepalen van 
de randvoorwaarden waaraan in een later stadium van het onderzoek 
woonwerkcombinaties moeten voldoen om zodoende van een moge/ijk succesvolle 
combinatie te kunnen spreken. De randvoorwaarden warden bepaa/d door de 
verschillende woon - en werkvormen, het overheidsbeleid, de wet - en regelgeving 
en de relatie tussen de maatschappij en het combineren van wonen en werken. 

Wooofuncties Werkfuncties Ovemeidsbeleid Wa & Regelgeving De maatschappij 

RANDVOORW AARDEN 
M.b.t. het combineren van de functies wonen en werken 

Figuur 2. I Randvoorwaarden. 

2.1 Inleiding 

De inleidende tekst van paragraaf 1.1 geeft op het eerste oog reden genoeg om over 
te stappen op het toepassen van woonwerkcombinaties op grotere schaal. In 
Nederland wordt ruimte steeds schaarser en dus moet deze ruimte optimaal worden 
gebruikt. Als dan ook exteme factoren deze ontwikkeling stimuleren lijkt de keuze 
makkelijk. Vanuit de literatuur wordt er zeer veel geschreven en ook in 
beleidsplannen (5e Nota R.O.) komt terug dat meervoudig ruimtegebruik en 
functiemenging gestimuleerd dient te worden en daardoor ook 
woonwerkcombinaties hun toepassing vinden. De laatste jaren worden steeds meer 
woonwerkvormen ontwikkeld en lijkt er een tendens te ontstaan. 

Echter vanuit de praktijk is tot op heden nog zeer weinig over deze vormen bekend. 
Daar ligt ook de kem van het vraagstuk uit dit onderzoek. Alvorens het mogelijk is 
concrete uitspraken te doen wat betreft woonwerkcombinaties en alle bijbehorende 
aspecten is het eerst van belang te bepalen aan welke randvoorwaarden moet 
worden voldaan om wonen en werken tot een succesvolle combinatie te maken. 

2.2 Woonrandvoorwaarden 

Het Engelse begrip ' live' betekent zowel 'wonen' als ' leven ' . Of zoals Heidegger 
het stelt 'het wonen is de wijze waarop sterfelijke op aarde zijn' (geciteerd in 
Pennartz, 1981). We kunnen blijkbaar niet leven zonder te wonen. Het wonen raakt 
de essentiele menselijke behoeften: fysiologische behoeften, behoefte aan 
veiligheid, aan zelfontplooiing, behoefte ergens bij te horen, behoefte aan respect, 
etc. Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen zich reeds gebogen hebben over 
het wonen als 'alledaags, doch zeer complex fenomeen' (Burie, 1972). In de 
context van dit onderzoek is het van belang de functies van het wonen op een rijtje 
te zetten. Wanneer namelijk de combinatie wordt gemaakt met de functie werken 
moeten de 'woonfuncties' nog steeds aanwezig en herkenbaar zijn. De combinatie 
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van won en en werken is alleen succesvol wanneer alle 'primaire' aspecten van 
iedere functie afzonderlijk goed tot hun recht komen en elkaar niet tegenwerken. 

De functies van het wonen worden door het ministerie van VROM (1999) als volgt 
onderscheiden: 

1. beschuttingsfunctie; 
2. de utilitaire functie; 
3. de omgevingsfunctie; 
4. de ruimtelijke functie; 
5. de statusfunctie. 

Hier wordt in het onderzoek een zesde woonfunctie aan toegevoegd: de 
economische functie, oftewel de woning om in te werken. 

Smeets (1999) heeft de 5 functies van VROM verder verwoord en onderverdeeld in 
de volgende figuur ( de economische functie is hier bijgevoegd). 

Woning als uilvalsbasis 

Woning om te werken 

Woning als onderdak 

Woning als activileitencenlrum 

Woning in de buurt 

Woning a/s symbool 

Figuur 2.2 Woonfuncties. 

In de bovenstaande figuur zijn de functies geplaatst in relatie tot de woning, 
woonomgeving en woonmilieu. De beschuttings - , utilitaire - en economische 
functie hebben betrekking op de woning. De ruimtelijke - en omgevingsfunctie 
hebben een relatie met de woonomgeving en de statusfunctie heeft betrekking op 
het totale woonproduct, oftewel het woonmilieu bestaande uit de woning en de 
woonomgeving. Een toelichting: 

Beschutting & privacy functie; de woning als onderdak 

De woning biedt niet alleen beschutting in fysieke zin ( onderdak) maar ook in 
sociaal-psychologische zin (privacy). In zijn functie als onderdak biedt de woning 
technische kwaliteit. Hieronder wordt verstaan degelijkheid, veiligheid, gezondheid 
en energiezuinigheid. Veel van deze aspecten zijn beschreven in het Bouwbesluit, 
waarin minimale eisen zijn gesteld wat betreft de uitvoering. De fysieke structuur 
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biedt - samen met de bouwvorm - voorwaarden voor privacy tijdens bet gebruik. 
Privacy betreft de 'persoonlijke levenssfeer' van zowel bet huishouden als geheel 
als de individuele leden die er deel vanuit maken en heeft niet alleen betrekking op 
de terroriale privacy, maar ook op de auditieve en visuele privacy. 

Utilitaire functie; de woning als activiteitencentrum 

De woning is de plek waar veel van de vrije tijd door de leden van een huishouden 
wordt doorgebracht; ze is bet centrum van bet dagelijkse leven. In die 
hoedanigheid stelt de woning voorwaarden aan bet gebruik: ze biedt de 
mogelijkheid om bepaalde dingen te doen en andere te laten. 
Naast de traditionele woonfunctie - en daarbij behorende activiteiten van 
verblijven, bet huishouden doen, huiswerk maken, ontspannen, bezoek ontvangen, 
slapen en persoonlijke hygiene - krijgt de woning in toenemende mate een functie 
als werkplek, studieplek of als zorgcentrum. De toenemende vergrijzing en de 
ontwikkelingen in de zorgsector leiden ertoe dat aan de behoefte aan zorg steeds 
vaker in de woning voldaan zal worden. 
De functionele kwaliteiten van een woning zullen bepalend zijn voor de vraag in 
welke mate de woning voldoende is toegerust om deze nieuwe functies te 
vervullen: bet woonprogamma, bet aantal kamers, de uitrusting, etc. bepalen in 
hoge mate of de woning voor deze nieuwe functies geschikt is. 

Omgevingsfunctie; de woning in de buurt 

De woning in relatie tot de buurt en wijk is de omschrijving van de 
omgevingsfunctie. In dit onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen prive 
en openbare ruimten. 

Ruimtelijke functie; de functie als uitvalsbasis 

De ruimtelijke functie betreft de woning als rniddelpunt in bet netwerk van 
activiteiten in de stad en regio. De woning is de plek waar men steeds weer 
terugkeert. De activiteitenpatronen van individuen en huishoudens worden echter 
steeds veelzijdiger en de mobiliteit steeds groter. De toenemende 
arbeidsparticipatie van vrouwen, de groei van bet aantal tweeverdieners, meer flex
werkers en meer vrije tijd zijn alle factoren die tot meer mobiliteit leiden. Met 
name bij huishoudens die in korte tijd veel activiteiten met elkaar meten of willen 
combineren, is de woonlocatie in de nabijheid van voorzieningen van groot belang. 
Binnen deze functie vallen kenmerken als bet gebruik van voorzieningen, de 
arbeidsparticipatie van mensen, de mobiliteit, etc. Betreft de utilitaire functie de 
activiteiten binnen de woning, de ruimtelijke functie omvat de activiteiten buiten 
de woning. 

Statusfunctie; de woning als symbool 

De statusfunctie betreft de woning als symbool, een expressierniddel. De woning is 
een manier om identiteit uit te dragen of om zich van anderen te onderscheiden. 
Allereerst biedt de woning de basis voor sociale en culturele identificatie. Het 
huishouden kan zich identificeren met mensen die er wonen en desgewenst 
participeren in bet sociale buurtleven. Voor nieuwkomers biedt bet tevens de basis 
voor acculturatie en socialisatie. 
Naast de identificatiefunctie biedt de woonsituatie ook de mogelijkheid zich van 
anderen te onderscheiden. De woonsituatie wordt gezien als een afspiegeling van 
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en symbool voor de maatschappelijke situatie van het huishouden. Hierbij speelt 
het imago van de wijk een grote rol. 

Economische functie; de woning als werkplek 

Er is al beschreven dat de woning steeds meer een activiteitencentrum wordt, maar 
in het kader van dit onderzoek is dat niet voldoende. De woning krijgt namelijk 
ook steeds meer een economische functie. Zeker wanneer er steeds meer 
(gedeeltelijk) permanente functies worden gecombineerd op woning niveau. 
Gebleken is uit recente cijfers van de kamer van koophandel (2001) dater steeds 
meer kleine zelfstandige ondememingen komen; de zogenaamde 
huiskamerondememingen. Uit andere cijfers opgesteld door het ministerie van 
VROM (2001) blijkt ook dat er steeds meer mensen gaan tele - en thuiswerken. 
Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de woning steeds vaker onderdak biedt aan 
een bron van inkomsten; werk. Deze economische functie is geheel 
gerechtvaardigd wanneer de woonwerkwoning het type woning is waar functies 
aan worden toegekend. Het spreekt dan ook voor zich dat in dit onderzoek de zesde 
woonfunctie een noodzakelijke toevoeging is. 
Overigens kan een woning ook beschouwd worden als een kapitaalgoed en daarom 
is het zelfs niet noodzakelijk dat de woning als woonwerkwoning wordt gebruikt, 
immers iedere woning heeft een bepaalde financiele waarde. 

De voorafgaande tekst en uitleg resulteert in de hieronder weergegeven tabel9
• 

Hierin is per functie aangegeven wat de aspecten zijn die bepalend zijn voor de 
woonconsument om in een bepaalde woning op een bepaalde locatie te gaan 
wonen. 

Beschutting & Utilitaire functie 
Omgevingsfunctie Ruimtelijke Statusfunctie 

functie 
privacy functie I. Ruimtel ijke opzet I. Imago stad l .Gebruikswoning 2. Ontsluiting van wijk I . Jigging in de stad 2. Imago buurt / vertrekken a. Per auto 2. Aanwezigheid en aSociale overlast 1. Technischc staat 2. Woninggrootte b.Openbaar vervoer bereikbaarheid van b. Karakter bebouwing 2. Verkaveling/1uin/ a. Aantal vertrekken 3.Aanwezigheid voorzieningen stedelijke en regionale c.Fysickc overlast orif ntatie b.Oppervlakte a winkelvoorzieningen winkelvoorzicningen 3. ldentificatie en vertrekken b.overige voorzieningen 3. Aanwezigheid van een onderscheiden 3. Parkeervoorzieningen 4. Mate van functiemenging culturccl - en uitgaans 

5. Woningdichtheid leven. 
6. Kwaliteit buitenruimtc 4. Aanwezigheid overige 

a Binnenterreinen voorzicningen. 
WONING b.Speelvoorzieningen 5.Sledelijke 

c.Groene omgcving grocnstructuur 
7. Parkecrvoorzieningen 6.Aanwczighcid en 
8. Fysieke overlast bereik 

a Overlast vandalisme baarheid van het 
9. Bevolkingsopbouw ommeland 

a Inkomcn 
b. Werkloosheid 
c. Etnicitcit 
d Leeft ijdsopbouw 

10. Bevolkingsdich1heid 
11. Socialc overlast 

a. Socialc veilighcid 
b.Gedrag buurtbewoner 

WOONOMGEVING 

WOONMILIEU 

Figuur 2.3 Woonaspecten. 

9 I. Schutte (2000) Leefstijlen en woonmilieudifferentiatie; TU Eindhoven 
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Geconcludeerd kan worden <lat voor de woonconsument een aantal aspecten 
aanwezig moeten zijn in de woning, woonomgeving en het woonmilieu voordat 
deze zich ergens vestigt. Deze aspecten varieren van de technische staat van de 
woning tot en met de aanwezigheid van culturele voorzieningen in de omgeving. 
Het spreekt dan ook voor zich <lat niet alle aspecten even zwaar wegen en door de 
verschillende doelgroepen verschillend gewaardeerd worden. 
Een aantal van deze aspecten zullen in een later stadium van het onderzoek 
terugkomen wanneer in het praktijkonderzoek een beeld wordt geschetst van de 
eisen en wensen van de (potentiele) gebruiker wat betreft de productvormen en de 
locatieaspecten. Zonder daar nu te ver op vooruit te lopen is het wel interessant om 
al op voorhand de belangrijkste aspecten op een rijtje te zetten aan de hand van 
gegevens uit de literatuur en inmiddels opgedane praktijkervaring. 

Privacy: al toegelicht bij de 'beschuttingsfunctie', maar er kan worden 
toegevoegd dat dit aspect van een nog groter belang is wanneer er sprake is 
van woonwerkcombinaties. Ten alle tijden zal de privacy gewaarborgd 
moeten blijven en mag er geen verstoring optreden van het wonen en het 
werken. Deze twee functies moeten, indien nodig, onopvallend naast elkaar 
kunnen functioneren. 
Overigens geldt deze privacy ook in de relatie tussen de woning en de 
buurt. Fysieke en sociale overlast zal dan ook zo min mogelijk aanwezig 
moeten zijn in de omgeving van de woning. 
Flexibiliteit: bij de beschrijving van de utilitaire functie wordt aangegeven 
dat de woning steeds meer geschikt moet worden voor allerlei 
nevenfuncties. Dit betekent automatisch een stap in de richting van de 
woonwerkcombinatie. De woning moet dus flexibel in gebruik worden. 
Voorzieningen: net zoals de ruimtelijke - en omgevingsfunctie zelf, is 
ook het begrip 'voorzieningen' erg ruim en is daarom verder onder te 
verdelen in 6 aspecten die binnen een bepaalde afstand van de woning 
aanwezig dienen te zijn: 
1. winkelvoorzieningen; 
2. zorgvoorz1emngen; 
3. horecavoorzieningen ; 
4. cultuurvoorzieningen; 
5. groenvoorzieningen; 
6. speelvoorzieningen. 

- Infrastructuur: ook <lit is een ruim begrip en verder onder te verdelen in 
1. parkeervoorzieningen in de wijk en bij de woning; 
2. bereikbaarheid; 
3. ontsluiting met auto en o.v. 
Wie ergens woont wil bereikbaar zijn en zonder al te veel moeite op andere 
locaties kunnen komen vta een aanbod van verschillende 
vervoersvarianten, zoals de auto, het openbaar vervoer en de fiets . De 
bovenstaande voorzieningen zullen dus van een hoog niveau moeten zijn 
om de bewoner tevreden te stellen. 

- Imago van bet woonmilieu, de omgeving en de woning: Wanneer andere 
mensen een positief bee Id over iemand hebben, zal die gene zichzelf sneller 
gelukkiger voelen dan wanneer het beeld negatief is. Het is dus belangrijk 
voor de gemiddelde mens wat andere mensen vanje denken. Daarom moet 
zowel het gehele milieu en de omgeving, als de woning zelf, een bepaalde 
uitstraling hebben die overeenkomt met de normen en waarden van de 
bewoner zelf. 
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2.3 Werkrandvoorwaarden 

In de literatuur zijn allerlei opsommingen en redenaties bekend waarom 
organisaties / bedrijven / industrie zicb ergens vestigen. De zogenaamde 
vestigingsplaatsfactoren. Ook bier is weer sprake van een veelvoud aan factoren en 
aspecten, opgesteld in de volgende weergave. 

Deze weergave is opgesteld aan de hand van een vragenlijst opgesteld door 
E.Louw. Louw gebruikte hiervoor citaten uit het REN-boekje, het boek van 
Kohnstamm en Regterschot (1994) en de vestigingsplaatsfactoren opgesteld door 
Hessels. 

De lijst bevat 31 verscbillende vestigingsplaatsfactoren, onderverdeeld in vijf 
groepen factoren: 

• Gebouwontwerp (eisen ten aanzien van bet basisontwerp van bet gebouw); 
• Functioneel (eisen betreffende indeling en inricbting van bet gebouw); 
• Techniscb (aanwezige voorzieningen en uitrusting van bet gebouw); 
• Financieel / contractueel (zaken betreffende koop- ofbuurcontracten; 
• Locationeel ( eisen betreffende de locatie ). 

Gebouwontwerp Functioneel Technisch 
- Bouwvorm; - Benodigd vloeroppervlak; - Faciliteiten voor automatisering; 
- Architectonische kwaliteit; - Bruto/Netto vloeroppervlak verhouding; - Klimaatbeheersing; 
- Herkenbaarheid; - Aanwezigheid van bijzondere ruimten; - Afwerkingsniveau kantoorruimten; 
- Representativiteit; - Kantoorindelingsconcept; - Beveiliging; 
- Uitbreidingsmogelijkheden; - Flexibel ruimtegebruik; - Verlichting; 
- Keuze voor verzarnelpand; - Situering van afdeling in een gebouw. - Geluidswering. 
of eigen gebruik. 

Financieel / contractueel Locationeel 
- Huurprijs ; - Nabijheid tot voorzieningen, clil!nten en personeel ; 
- Aanpassingsmogelijkheden huurprijs; - Nabijheid tot vervoersvoorzieningen; 
- Service - en energiekosten; - Bereikbaarheid met auto; 
- Onderhoudskosten; - Parkeergelegenheid; 
- Looptijd huurcontract; - Bereikbaarheid met openbaar vervoer; 
- Specifieke voorwaarden in huurcontract. - Aard van de buurt. 

Figuur2.4 Vestigingsplaatsfactoren. 

De bovenstaande lijst is een combinatie van verscbillende opsommingen van 
vestigingsplaatsfactoren. Doordat de conclusies van verscbillende instanties zijn 
gebundeld in deze vragenlijst wordt een compleet overzicbt geleverd van de 
voomaamste vestigingsplaatsfactoren. Bij vergelijking met andere opsommingen 
van vestigingsplaatsfactoren opgesteld door verscbillende auteurs blijkt de bier 
bovenstaande opsomming voldoende en allesomvattend. 
Net zoals bij alle aspecten van de woonfuncties is betook in <lit geval niet mogelijk 
een allesomvattend oordeel te geven over de verscbillende aspecten en bun waarde 
voor de gebruiker. 

2.3.1 Terugkoppeling 

Wanneer mensen ergens wonen bebben ze vele eisen en voorwaarden aan de 
woning zelf, de buurt, de wijk en de stad. Dit varieert van de ligging van de tuin 
t.o.v. de zon tot bet imago van de stad of buurt. Talloze aspecten, de een wat meer 
dan de ander, bepalen of een bewoner tevreden is met zijn woonsituatie of niet, of 
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bepalen of iemand ergens wil gaan wonen of niet. Eigenlijk geldt hetzelfde voor de 
werkconsument. Een bedrijf of onderneming vestigt zich om allerlei redenen op 
een bepaalde locatie. 
Geconcludeerd kan worden dat wanneer er sprake is van een woonwerkcombinatie, 
het complex, de locatie en de buurt voldoen aan zowel de eisen en wensen van de 
woon - als de werkconsument. In principe verandert er niets aan de normale 
situatie waarom mensen ergens gaan wonen en waarom een bedrijf zich ergens 
vestigt. Het enige verschil is dat beiden in hetzelf de gebouw gehuisvest zijn. 

2.4 Beleid 

In dit onderzoek wordt wat betreft het beleid, inzake het combineren van wonen en 
werken, een opzet van algemene aard gehanteerd. Dit betekent dat bij de bepaling 
van de profielen rekening gehouden wordt met de algemene beleidsdoelstellingen. 

"Drie interventiestrategiei!n krijgen een centrale plaats in het ruimtelijk 
beleid. Voor het bebouwde gebied wordt ingezet op intensiveren van het 
ruimtegebruik, In het /andelijk gebied staat combineren van functies voorop, 
waarmee extra ruimtebes/ag beperkt kan warden. De derde strategie is 
transformeren waarbij gebouwen en stedelijke structuren die niet meer 
vo/doen ruimtegebruik in het /andelijk gebied dat niet meer past bi} nieuwe 
inzichten, warden veranderd waardoor de vorm en functie van de ruimte 
beter aans/uit op nieuwe eisen en wensen ". 

De bovenstaande tekst is afkomstig uit de 5e Nota R.O. en is een korte indicatie van 
het te hanteren beleid. Eigenlijk komt het er op neer dat de ruimte beter benut moet 
worden. De mens moet zich meer bewust worden wat betreft ruimtegebruik. Om 
ruimte optimaal te benutten heeft de overheid een beleid uitgestippeld waardoor het 
combineren van meerdere functies op 1 locatie gestimuleerd wordt. Dit heeft een 
aantal redenen. Deze redenen zijn tevens uitgangspunten waarom wonen met 
werken gecombineerd moet worden op bepaalde locaties. 

Theoretische voor - en nadelen 

Er is daarentegen een onderscheid te maken tussen de theoretische uitgangspunten / 
beleidsdoeleinden wat betreft het combineren van wonen en werken en de 
beleidsdoeleinden die in de praktijk worden geconstateerd. Als eerste zal daarom 
een overzicht worden weergegeven van de theoretische beleidsdoeleinden 
opgesteld vanuit het perspectief van de overheid. Vervolgens zal vanuit recent 
opgedane praktijkervaring10 een reflectie worden gegeven op de mogelijkheden en 
de resultaten van de desbetreffende beleidspunten. 

10 Praktijkervaring is opgedaan tijdens een "veldonderzoek" naar verschillende 
woonwerkprojecten in Nederland. 
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De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEVt geeft de volgende 
opsomming van beleidsdoeleinden opgesteld door de overheid, in verband met het 
ontwikkelen van woonwerkwoningen: 

1. Stimulering van werkgelegenheid in de wijk; 
2. Versterking van het stedelijk gebied; 
3. Faciliteren van startende ondernemingen; 
4. Stimuleren van een broedplaatsfunctie; 
5. Doorbreken van het monotone karakter (sociaal-economisch en 

stedenbouwkundig) en daarmee het levendiger maken van woonwijken; 
6. Beperken van de mobiliteit, door minder woon-werkverkeer; 
7. Flexibiliteit verhogen van de gebouwde omgeving en daarmee 

duurzaarnheid bevorderen; 
8. Herbestemmen van moeilijk in te vullen situaties (oude, leegstaande 

panden); 
9. Opvullen van plinten in hoog - en middelhoogbouw, alsmede hoekpanden 

in gesloten bouwblokken; 
10. Nieuw leven inblazen van buurtwinkelcentra of winkelstrips in 

voornamelijk naoorlogse wijken, wanneer de detailhandelsfunctie verloren 
1s gegaan. 

Zonder op dit moment een waarde toe te kennen aan de verschillende 
beleidspunten kan geconcludeerd worden dat een groot aantal aspecten een 
'economische' achtergrond heeft. Dit lijkt ook logisch wanneer werk wordt 
toegevoegd aan een woonsituatie. Is dit daarentegen ook waarneembaar in de 
praktijk en kunnen ook de andere uitgangspunten om wonen te combineren met 
werken een positieve bijdrage leveren? 

Praktijkervaring 

De beleidspunten zullen in de hier volgende tekst per onderwerp onderzocht en 
toegelicht worden op de haalbaarheid en de mogelijkheden. 

Ad. 1 t/m 4: Tot op zekere hoogte kan het combineren van wonen en werken een 
economische impuls veroorzaken. Althans, het stedelijk gebied wordt versterkt, 
startende ondernemingen worden gefaciliteerd en het creeren van een broedplaats 
wordt extra gestimuleerd. De doelstelling, het creeren van werkgelegenheid in de 
wijk is moeilijker aan te tonen. Ten eerste omdat door de recentheid van het 
onderwerp nog weinig woonwerkcombinaties aanwezig zijn die al een aantal jaar 
ontwikkeld zijn en waarbij onderzoek is geweest naar de gevolgen voor de 
werkgelegenheid. Ten tweede omdat deze beleidsdoelstelling er van uitgaat dat 
door het creeren van woonwerkcombinaties er meer arbeidsplaatsen kunnen 
worden gecreeerd. 
Dit verband is nauwelijks relevant omdat het combineren van wonen en werken 
een doelgroep behartigd die met name bestaat uit bedrijven van een grote tussen 
een en maximaal vijf werknemers. Deze doelgroep bestaat met name uit 
ondernemingen uit de zakelijke - en persoonlijke dienstverlening en de creatief 
ambachtelijke sector. Hieruit valt te concluderen dat er sprake is van een specifieke 
doelgroep die een zeer beperkt aantal arbeidsplaatsen oplevert die door de 
specifieke arbeid niet direct een antwoord kan vormen voor een willekeurig 
werkgelegenheidsprobleem. Tevens kan worden betwijfeld of het aanbieden van 

11 SEV; mei 2001; Woonwerkwoningen, een verkennend onderzoek in het kader van 
herstructurering van naoorlogse wijken 
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nieuw vastgoed binnen een bepaalde sector 'groei' veroorzaakt. Er wordt namelijk 
gefaciliteerd en niet gestimuleerd. 

Ad. 5: Een antler, wat subjectiever, beleidspunt is bet doorbreken van bet 
monotone karakter en bet daardoor levendiger maken van de woonwijk. Dit 
betekent dat de fysieke uitstraling van de buurt of van de wijk verbeterd wordt door 
bet gebruik van nieuwe woonvormen en bet veranderen van bet 
aanwezigheidsprofiel ( overdag wordt er in de wijk gewerkt en zijn er dus 24 uur 
per mensen aanwezig). Hierover kan gezegd worden dat afhankelijk van de 
gebruikte productvormen, bet aantal woonwerkvormen, de schaalgrootte en de 
gebruikers bet 'karakter' in de wijk verandert wordt. Dit kan varieren van bet 
uitblijven van enige verandering tot een te radicale verandering met negatieve 
gevolgen. Er moet dus gezocht worden naar de juiste balans tussen wonen en 
werken, waarbij de woonwerkcombinatie een positieve invloed heeft op de wijk. 

Ad. 6: Een antler beleidspunt is bet beperken van de mobiliteit. Althans bet 
beperken van de mobiliteitsstromen in de wijk. Wanneer op landelijk niveau meer 
mensen gebruik maken van woonwerkcombinaties - of woningen zou bet bij 
kunnen dragen aan de oplossing voor bijvoorbeeld bet fileprobleem. Op wijkniveau 
zal bet effect minder waarneembaar zijn en kan er zelfs sprake zijn van meer 
verkeersstromen aangezien meer werk simpelweg meer verkeer oplevert in verband 
met eventueel goederentransport, bezoekers en uiteraard de werknemers zelf. Bij 
de situering van woonwerkcombinaties in de wijk zal dus rekening moeten worden 
gehouden met deze verkeersstromen en ook met bijvoorbeeld extra 
parkeervoorzieningen. 

Ad. 7: De gedachte achter bet verhogen van de flexibiliteit van de gebouwde 
omgeving, bet vergroten van de duurzaamheid is een logische en wellicht correcte 
stellingname. Echter door bet jonge bestaan van bet beleid is nog weinig informatie 
bekend en daardoor geen uitspraak mogelijk wat betreft bet vergroten van de 
duurzaamheid van de gebouwde omgeving. 

Ad. 8 t/m 10: De laatste drie beleidspunten hebben alle te maken met 
herbestemming en I of herstructurering van bestaande bebouwing. Inmiddels wordt 
deze vorm ook veelvuldig toegepast en is gebleken dat woonwerkcombinaties in 
bijvoorbeeld 'ateliervorm' succesvol zijn. Meestal is er echter geen sprake van een 
modeme of innovatieve invulling en blijft de nieuwe bestemming bij bet opvullen 
van plinten, hoekpanden en moeilijke situaties met detailhandel als werkfunctie. 
Overigens betekent dit niet dat dit een negatieve invulling is. 

2.5 Milieutechnische voorschriften; wet - en regelgeving 

Er zijn twee zaken van belang bij het combineren van wonen en werken gezien 
vanuit de wet - en regelgeving: 

1. Het bouwbesluit; 
2. Het bestemmingsplan. 

Ad.1: Het bouwbesluit geeft voorschriften over veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid, energiezuinigheid en in de nabije toekomst ook 
duurzaamheid. Het gaat daarbij om bouwtechnische eisen maar ook om 
woon - of inrichtingstechnische voorschriften. 

Ad. 2: In een bestemmingsplan wordt bet feitelijk gebruik van bet gebouw 
geregeld. Wanneer woonwerkwoningen worden gebouwd is in bet 
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bestemmingsplan een dubbele bestemming nodig, namelijk woning en 
bedrijf (anders mag slechts 30% van de totale oppervlakte een 
werkbestemming krijgen). 

Hoewel binnen de Wet Ruimtelijke Ordening een vrij beroep12 aan huis is 
toegestaan, betekent dit dat invulling daarvan dermate beperkt is dat deze 
bestemming niet bruikbaar is voor woonwerkwoningen. 

Als wonen en werken worden gemengd bestaat het gevaar voor overlast. 
Activiteiten die in een woonwerkwoning worden ontplooid, moeten voldoen aan de 
voorwaarden van de Wet Milieubeheer. Dit betekent in de praktijk meestal dat 
activiteiten moeten vallen onder de eerste twee hindercategorieen 1 en 2. 
Woonwerkwoningen die de twee lichtste hindercategorieen huisvesten worden in 
de praktijk ook wel gebruikt als buffer tussen activiteiten die meer hinder 
veroorzaken en 'pure' woonbebouwing. 
Richtlijnen voor afstanden van bedrijven tot overige functies zijn te vinden in de 
uitgave ' 1 "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) In deze uitgave zijn per bedrijfsklasse indicatieve afstanden ten 
aanzien van geur, stof, geluid en gevaar opgenomen. Aan de hand van de grootste 
afstand zijn deze bedrijfsklassen ingedeeld in een zestal milieucategorieen: 

• Categorie I: gezien de aard van deze bedrijvigheid is zjj toelaatbaar tussen, of onmiddellijk naast 
woongebouwen, verspreid; 

• Categorie 1: idem, maar dan geconcentreerd. De indicatieafstand tot de woonfunctie is 30 meter; 

• Categorie 3: slechts toelaatbaar aan de rand van woonwijken. De indicatieafstand bedraagt minimaal 
50meter; 

• Categorie 4: dient gescheiden te zijn van woonfunctie door een ruimtelijk element, bijvoorbeeld door 
groenstrook, water of plantsoen. De indicatieafstand is tenminsle 100 meter; 

• Categorie 5: dienl ver gescheiden le zijn van woonfuncties. lndicatieafstand is minimaal 500 meter; 
• Categorie 6: mag alleen op grole a/stand (minimaal 1500 meter) van woonfuncties plaatsvinden. 

Ten aanzien van bovenstaande tekst kan worden opgemerkt dat functiemenging 
nog al eens beperkt wordt door regelgeving. Om de woonfunctie te beschermen, 
moeten bedrijven voldoen aan wettelijke milieueisen om een milieuvergunning te 
kunnen verkrijgen (Wet Milieubeheer). Daamaast geldt het gemeentelijk 
bestemmingsplan als juridisch bindend voor de bestemming van locaties (Wet 
Ruimtelijke Ordening). De uiteindelijke beslissing of een bedrijf zich al dan niet in 
een woonbuurt mag vestigen, ligt dan ook bij de gemeentelijke overheid. Dit hangt 
natuurlijk ten nauwste samen met de mate van integratie tussen de functies wonen 
en werken. De eisen ten aanzien van bedrijvigheid voor een sterk gei'ntegreerde 
vorm van wonen en werken zullen hoger zijn dan voor een minder sterk 
gei'ntegreerde vorm. 
Door een verdergaande verdienstelijking van de economie en door technologische 
ontwikkelingen zal functiemenging in de toekomst naar verwachting minder vaak 
belemmerd worden door wetgeving. Immers enerzijds neemt de bron van overlast 
af en anderzijds kan de nog aanwezige overlast beter worden bestreden. 

12 Vrije beroepen: aan huis verrichte werkzaamheden va professionele dienstverleners. 
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2.6 De maatschappij en bet wonen en werken gecombineerd 

Het laatste aspect dat tot de randvoorwaarden aan het combineren van wonen en 
werken behoort is de maatschappelijke ontwikkeling. De invloed van en op de 
maatschappij. Bij de woonfuncties is al even het woonmilieu genoemd, maar dit 
gaat een stap verder. 
Het combineren van wonen en werken kan gezien worden als een antwoord op 
maatschappelijke ontwikkelingen. Wanneer dit antwoord steeds sterker (figuurlijk) 
wordt is het van belang dat de vraag continu wordt bijgehouden. De 
ontwikkelingen in de maatschappij moeten immers niet voorbij gestreef d word en 
of andersom. 

Om wat voor ontwikkelingen gaat het dan? De afgelopen jaren is gebleken dat de 
mens steeds anders gaat werken. Eigenlijk zelfs leven. Een dag bestaat niet meer 
uit standaard indelingen en iedereen kan steeds meer eigen invulling geven aan zijn 
of haar verantwoordelijkheden. 
Een steeds groter wordende groep mensen gaat thuis werken, varierend van een 
paar uur tot continu. Kantoren krijgen flexibele werkplekken en de acceptatie van 
het flexwerken, telewerken of thuiswerken lijkt een feit. Een paar jaar geleden 
werd hier sceptisch over gesproken en geschreven en nu is iedereen enthousiast. 
Dit betekent dat er op dit moment sprake is van een solide doelgroep voor de 
huiskamerondememing, maar wat zijn de ontwikkelingen waarop de echte fysieke 
woonwerkproducten reageren en in hoeverre zijn deze over een aantal jaar 
geaccepteerd? 

Het aantal zelfstandige ondememers groeit weer en wordt vanuit verschillende 
kanten gestimuleerd. Hier liggen dus kansen voor het combineren van wonen en 
werken. Bepaald moet worden of de maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor 
een vergroting van de doelgroep of dat er een verandering in het product moet 
plaatsvinden om dezelfde doelgroep te kunnen blijven faciliteren. 
De maatschappelijke ontwikkelingen hebben het combineren van wonen en werken 
in het zadel geholpen en nu is het zaak de ontwikkelingen goed te volgen om in het 
zadel te blijven en steviger in het zadel te komen zitten. 

2.7 Resume 

De afgelopen vijf paragrafen hebben vanuit verschillende oogpunten de 
randvoorwaarden belicht die zijn gekoppeld aan het combineren van wonen en 
werken. Deze randvoorwaarden zullen in het vervolg van het onderzoek continu in 
ogenschouw worden genomen en met name bij het creeren van het definitieve 
instrument en het toetsen hiervan terugkomen in het onderzoek. 

Wonen en werken op woningniveau kan een potentiele combinatie worden, de 
precieze productvormen, doelgroepen en betrokken locatiefactoren moeten nog 
worden bepaald, maar zijn bij implementatie van het te creeren instrument 
nutteloos wanneer de randvoorwaarden worden genegeerd en blijkt dat de 
combinatie helemaal geen vlekkeloos samenspel van twee functies is. 
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3 OPBOUW INSTRUMENT 

In hoofdstuk 1 is de algehele aanpak van het onderzoek al opgesteld, maar door de 
complexiteit van het onderwerp is het noodzakelijk een zo overzichtelijk mogelijke 
opzet te hebben van hetgeen tot het instrument moet leiden. Zodoende wordt een 
schematisch overzicht gegeven van de problematiek en de te bepalen 
onderzoeksaspecten. Ook een voorlopige - schematische - weergave van het 
instrument ontbreekt niet. 

3.1 Inleiding 

Om tot een schematische weergave van het instrument te kunnen komen zal ten 
eerste het onderlinge verband tussen de verschillende onderzoeksaspecten moeten 
worden aangetoond. Deze verschillende relaties leiden tot een theoretisch kader 
waarbinnen het instrument kan worden opgesteld. Alvorens deze aspecten een 
daadwerkelijke invulling kunnen krijgen zal bekend moeten zijn hoe deze invulling 
tot stand kan komen. 

3.2 Theoretisch kader 

De opbouw van het instrument begint bij de willekeurige locatie. Om te kunnen 
bepalen hoe geschikt deze locatie is voor bepaalde woonwerkcombinaties en 
doelgroepen zal de prestatie van de locatie in beeld gebracht moeten worden. Deze 
prestatie van een willekeurige locatie is tweeledig. Een locatie kan namelijk 
beoordeeld worden wat betreft het woonwerkmilieu, maar ook met behulp van 
locatiefactoren. De eerste stap van het instrument betreft een vergelijking tussen de 
minimaal gewenste prestaties van de doelgroepen en de prestaties van de 
willekeurige locatie, ten opzichte van het woonwerkmilieu. 

STAPl 

Willekeurige locatie 

Woonwerkmilieufactoren 

Doelgroepen 

Figuur 3.1 Opbouw van het instrument; de minimaal gewenste prestaties van de 
doelgroepen vergeleken met de locatieprestaties t.o. v. de woonwerkmilieufactoren. 
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Aan de hand van figuur 3 .1 kan worden bepaald dat de volgende 
onderzoeksaspecten in de komende hoofdstukken een invulling moeten krijgen: 

Te be alen onderzoeksas ecten: 

• de woonwerkmilieufactoren; 
• de doelgroepen; 
• de minimaal gewenste prestaties van de doelgroe1>en (t.o.v. de 

woonwerkmilieufactoren om de "mogelijkheden" van de willekeurigc 
locatic te kunnen bepalen); 

• de waardering van de cloelgroepen ten opzichte van de 
woonwerkmilieufactoren. 

Toelichting 

Uiteraard moeten de woonwerkmilieufactoren en de doelgroepen worden bepaald 
om hier ilberhaupt uitspraken over te kunnen doen. De gedachte achter de 
minimaal gewenste prestaties en de waardering van de verschillende factoren moet 
echter worden toegelicht. 

Wanneer wordt bepaald in hoeverre een doelgroep geschikt is voor een 
woonwerkmilieu zal bekend moeten zijn wat de wensen of eisen zijn van die 
doelgroep ten opzichte van de verschillende woonwerkmilieufactoren. Dit kan 
bijvoorbeeld betekenen dat de doelgroep op een locatie gehuisvest wil worden 
waar veel bedrijvigheid is. Daarentegen zegt dit niets over hoeveel waarde de 
doelgroep hier aan hecht. Bij wijze van spreken vindt de doelgroep allerlei andere 
factoren veel belangrijker en zal de hoeveelheid bedrijvigheid geen rol spelen in de 
afweging of het woonwerkmilieu geschikt is voor de doelgroep of niet. Vandaar, 
wordt van iedere woonwerkmilieufactor bepaald, hoeveel waarde de verschillende 
doelgroepen hieraan toekennen. De combinatie van de prestaties en de 
waarderingen zorgt er uiteindelijk voor dat de willekeurige locatie kan worden 
onderzocht op "woonwerkmogelijkheden" voor bepaalde doelgroepen ten aan zien 
van bijvoorbeeld het woonwerkmilieu. 

De tweede stap in het instrument 

De tweede stap van het instrument houdt hetzelf de in als de eerste stap, alleen dan 
wordt de willekeurige locatie beoordeelt op de minimaal gewenste prestaties van 
de doelgroepen ten opzichte van verschillende locatiefactoren. Ook hier gaat het 
om de prestaties en de waardering ten opzichte van deze factoren. De schematische 
weergave van de tweede stap van het instrument staat op de volgende pagina. 
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STAP2 

Willekeurige locatie 

Locatiefactoren 
I 

Doelgroepen 

Figuur 3.2 Opbouw van het instrument; de prestatie-eisen van de doe/groep vergeleken met 
de /ocatieprestaties, t.o. v. de /ocatiefactoren. 

Te be alen elementen: 

• de locatiefactoren; 
• de minimaal gewenste prestaties van de doelgroepen (t.o.v. de 

locatiefactoren om de "mogelijkheden" van de willekeurige locatie te 
kunnen bepalen); 

• de waardering van de doelgroepen ten opzichte van de 
locatiefactoren. 

Op dit moment zijn de eerste twee stappen van het instrument bekend en moet het 
in een later stadium van het onderzoek mogelijk zijn om met behulp van deze 
informatie voor iedere willekeurige locatie te kunnen bepalen welke doelgroep of 
doelgroepen geschikt zijn om op de desbetreffende locatie te wonen en te werken. 
In eerste instantie wordt er dus een doelgroepenselectie gemaakt. Echter de 
opstelling van het instrument maakt het ook mogelijk om te kunnen concluderen 
welke locatiefactoren of woonwerkmilieufactoren in prestatie tekort komen om een 
combinatie van wonen en werken mogelijk te maken. Er kunnen dus ook 
aanbevelingen worden opgesteld ter verbetering van een willekeurige locatie. 

De derde stap in het instrument 

Nu 'bekend' is welke doelgroepen in bepaalde omstandigheden het meest geschikt 
zijn om op een willekeurige locatie gehuisvest te worden zijn er een aantal 
onderzoeksaspecten die bepaald dienen te worden om de derde stap van het 
instrument te kunnen vormen. 
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De derde stap van het instrument bestaat uit de bepaling van de voorkeur van de 
verschillende doelgroepen voor bepaalde woonwerkvormen, zodat ook een 
concrete invulling van de willekeurige locatie kan worden opgesteld in de vorm 
van verschillende productvormen. 

STAP3 

Willekeurige locatie 

Woonwerkmilieufactoren & 
Locatiefactoren 

Doelgroepen Productvormen 

Figuur 3.3 Opbouw instrument; de voorkeur van de doelgroepen voor de productvormen. 

Tc be alen clcmcntcn: 

• de productvormen; 
• de voorkeur van de doelgroepen voor de productvormen. 

Hiervoor moeten de verschillende productvormen worden onderscheiden en 
toegelicht en moet tevens per doelgroep worden bepaald welke voorkeuren er voor 
de verschillende productvormen bestaan. 
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De vierde stap in het instrument 

De vierde stap van bet instrument betreft de bepaling van de eigenscbappen die de 
geselecteerde productvormen moeten bebben. Deze eigenscbappen zijn samengevat 
in verscbillende productaspecten. 

STAP4 

Willekeurige locatie 

Woonwerkmilieufactoren & 
Locatiefactoren 

nste prestaties 

Doelgroepen 

Productaspecten 

Productvormen 

Figuur 3.4 Opbouw instrument; de minimaa/ gewenste prestaties van de doe/groepen ten 
opzichte van de productaspecten. 

Te be alen elementen: 

• de productaspecten; 
• de minimaal gewenste prestaties van de doelgroepen t.o.v. de 

productaspecten. 

Ook wat betreft de voorkeur van de doelgroepen ten opzicbte van de 
productvormen en de minimaal gewenste prestaties ten opzicbte van de 
productaspecten geldt dat bet mogelijk is bet instrument anders te benaderen. In 
plaats van de mogelijkheden te onderzoeken op een willekeurige locatie, kan ook 
bepaald worden of op een locatie waar inmiddels woonwerkvormen gesitueerd 
zijn, de juiste vormen zijn ontwikkeld en of de productaspecten I kenmerken van de 
woonwerkvormen voldoende zijn toegespitst op de desbetreffende doelgroep( en). 
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3.3 Methoden 

Aan de hand van verschillende methoden is het mogelijk de eerder beschreven 
onbekende onderzoeksaspecten te bepalen. Deze methoden worden in de komende 
tekst beschreven. 

Er is een tweedeling te maken in de te bepalen onderzoeksaspecten. Deze 
tweedeling is als volgt: 
De verschillende minimaal gewenste prestaties en waarderingen zijn alleen te 
bepalen aan de hand van praktijkonderzoek. Door middel van interviews en 
enquetes met de doelgroep voor woonwerkcombinaties kan deze informatie 
worden achterhaald. Het spreekt voor zich dat deze informatie alleen bekend kan 
worden wanneer bekend is welke doelgroepen onderscheiden zijn en welke locatie 
- en woonwerkmilieufactoren van belang zijn voor het onderzoek. Deze aspecten 
worden in hoof dstuk 5 weergegeven in een toelichting van de enqueteresultaten. 

De andere vijf onbekenden, de woonwerkmilieufactoren, de locatiefactoren, de 
verschillende doelgroepen, de productvormen en de productaspecten zijn te 
bepalen aan de hand van met name literatuuronderzoek. Dit geldt voor alle factoren 
behalve de doelgroepen, aangezien hier in de literatuur nog weinig over bekend is. 
Wanneer extra informatie benodigd is om de onderzoeksaspecten te 
complementeren kan het mogelijk zijn dat bepaalde informatie verkregen wordt 
aan de hand van praktijkinformatie. Deze aspecten worden in hoofdstuk 4 
weergegeven. 
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Hoo(dstuk 3 Opbouw instrument 

3.4 Voorlopig Instrument 

Willekeurige locatie 

Woonwerkmilieufactoren & 
Locatiefactoren 

Doelgroepen 

Productaspecten 

Figuur 3.5 Voorlopig instrument. 

RANDVOORWAARDEN 

Productvormen 

Een uitgebreide beschrijving van bovenstaand figuur is niet meer nodig, de enige toevoeging 
die nog kan worden aangegeven is dat de randvoorwaarden bewust zijn weergegeven zodat 
onderstreept wordt dat ook deze informatie in het onderzoek en het instrument wordt 
meegenomen. 
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4 ONDERZOEKSASPECTEN 
In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksaspecten, zoals in hoofdstuk 3 beschreven, 
verder ingevuld. Dit betekent dat de woonwerkmilieufactoren, de locatiefactoren, 
de doelgroepen, de productvormen en de productaspecten worden bepaald. 

4.1 Inleiding 

De vijf onderzoeksaspecten worden afzonder van elkaar bepaald. Ieder aspect 
wordt beschreven en met behulp van de literatuur en verschillende gesprekken en 
interviews worden de definitieve aspecten opgesteld. De enige uitzondering op 
deze aanpak betreft de woonwerkmilieufactoren en de locatiefactoren. Aangezien 
deze beide onderzoeksaspecten 'de locatie' betreffen wordt in een paragraaf 
bepaald hoe de beide aspecten zijn opgebouwd. 

4.2 Woonwerkmilieu- en locatiefactoren 

Omcffl•pf■■dle 

I. Ruinnclijkc opzct 
2. OntsJuiting van wijk 

a. Per auto 

Aangezien de locatiefactoren onder andere worden bepaald met behulp van de 
literatuur (woon - en werkfuncties) uit hoofdstuk 2, waarin ook het woonmilieu 
wordt beschreven, worden aan de hand van de locatiefactoren, ook de factoren 
gerelateerd aan het woonwerkmilieu toegelicht. 
De locatiefactoren zijn op te stellen aan de hand van met name figuur 2.3 en 2.4 
waar de woon - en werkfuncties zijn opgesteld. Daarin worden o.a. de 
belangrijkste aspecten aangegeven die van belang zijn op een willekeurige locatie 
waar gewoond of gewerkt wordt. Wanneer deze twee figuren worden aangepast , 
zodat alleen de locatiegerelateerde aspecten worden weergegeven, resulteert dit in 
de volgende weergave: 

R■lmtelljkt fHctle St■t■lfHctle 

I. ligging in de stad 
I . Imago Slad 

b.Opcnbaar vc:rvoa 
3.Aanwc-Lighcid voorzimingcn 

2. Aanwwgt,eid"' 
bercik:baarhcid van 
stcdclijkc en regiooale 
wink.dvoorzimingcn 

2. Imago buurt 
a.Socialc overlast 
b.Karakta bebouwing 
c.f)-$ickc ovcrlast 
3. ldcntificatic a1 

ondcnchciden 

De figuur hier links is een af geleide van figuur 
2.3 en geeft alle locatiegerelateerde aspecten 
weer die opgesteld z1Jn aan de hand van de 
woonfunctie. Dit geldt ook voor de onderste 
figuur alleen dan gerelateerd aan de functie 
'werken' . In een later stadium van het 
onderzoek zal met het instrument van iedere 
willekeurige locatie de prestatie gemeten 
moeten worden. Deze prestatie wordt gemeten 
met de locatiefactoren en dat betekent m 
principe dat al de weergegeven factoren 
meetellen in de prestatiebepaling. 

a. winkclvoorzicning01 
b.overigc voorzimingm 

4. Mate van functicmcnging 
5. Woningdichthcid 
6. Kwalitcit buitcnruimtc 

a. BinnClltcrrcincn 
b.Speelvoorziffiingen 
c.Grocnc omgcving 

7. Parkccrvoorzic:niogm 
8. Fysickc overlast 

a. Ovcrlast vandalismc 
9. Bcvollcingsopbouw 

a. btkomm 
b.WcrkJooshcid 
c.Etnicitcil 
d.Lecftijdsopbouw 

I 0. llcYolkingsdichlheid 
11 . Socialc overlast 

a. Sociale veilighcid 
b.Gcdrag buurtbcwoncr 

WOONOMGEVJNO 

WOONMlUEU 

3. Aanwezigheid van 
cm cullurecl - en 
uitgaanslcveo. 
4.Aan_~ghcid overigc 
voorzicrungen. 
5.Stcdclijkc 
groc:ostructuur 
6.Aanwwgt,eid en 
bercikbaarbeid van bet 
ommcland 

Figuur 4.1 Totaalbeeld van de locatiefactoren. L 

Echter niet ieder aspect of locatiefactor is even 
relevant en het aantal is op dit moment te groot 
om een evenwichtig beeld van de 
locatieprestaties op te kunnen stellen. 

Locationeel 
Nabijhcid tot voorzieningcn, clienten en personeel 
Nabijhcid tot vervoersvoorzieningen 
Bereikbaarheid met auto 
Parkeergelcgenheid 
Bereikbaarheid met opcnbaar vervoer 
Aard van de buurt 
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Met behulp van een aantal interviews en literatuur13 zijn de, op de vorige pagina 
weergegeven, factoren onderverdeeld in vijfhoofdfactoren. 

1. Voorzieningen; 
2. Infrastructuur; 
3. Beheersaspecten; 
4. De schaalgrootte van de locatie; 
5. Open bare ruimte. 

Wanneer alle bijbehorende factoren vanuit figuur 4.1 worden gerangschikt naar 
deze onderverdeling ontstaat de volgende figuur. 

Va lfftllire 

Winkels 

Andere 
bedrijvigheid 

Educatief 

Horcca 

Zorg 

Cultuuren 
rccreatic 

Ontsluiting van 
dewijk 

Bercikbaarheid 

ov 

Auto 

Fiets 

Parkeren 

Prive 

Bezockers 

In dewijk 

I ,ocatirfactorcn 

Bt -.-

Fysicke overlast 

Bevolkingsopbouw 

Bcvolkings 
dichtheid 

Socialc ovcrlast 

Imago stad / 
buurt 

Figuur 4.2 Samengevoegde locatiefactoren. 

De bovenstaande figuur wordt toegelicht. 

Woning 
dichtheid 

Ruirrtclijkc 
opzet 

Situering in de 
stad 

Binncntcrrcincn 

Speelvoor
zicningcn 

Groen 
voorzieningcn 

De woonwerkconsument is een combinatie van wonen en werken en daarom zullen 
met name de overeenkomstige locatiefactoren - de factoren die gelden voor beide 
functies - het zwaarste wegen. Deze aspecten zijn de aanwezigheid van 
verschillende voorzieningen en het niveau van de infrastructuur. Een enkel aspect 
kan hier nog aan worden toegevoegd naar aanleiding van de opgedane 
praktijkervaring waarin de beoogde doelgroepen een aantal factoren ook als 
belangrijk hebben ervaren. Omdat de prestatie van de locatie wordt vergeleken met 
de rninimaal gewenste prestaties van de doelgroep zal dan ook vanuit dit oogpunt 
het aantal en het type locatiefactoren bepaald dienen te worden. 

13 ECORYS-Kolpron (2000); Woon - werktypologieen: een inventarisatie van 
woonwerkvorrnen; 

Jongmans M.T.P. en Hageman S. (2000); Een onderzoek naar verhuis - en 
vestigingsmotieven van kantoorhoudende organisaties 
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Definitieve locatiefactoren 

Voor het onderzoek is een definitieve opstelling van de locatiefactoren nodig. Door 
allerlei auteurs en instellingen zijn de afgelopen jaren verschillende overzichten 
opgesteld van belangrijke locatiefactoren voor de woonconsument of voor 
bedrijven of organisaties. In dit onderzoek zijn deze gebundeld en is een resultaat 
ontstaan door middel van een selectie van factoren opgesteld aan de hand van 
gesprekken en interviews met zowel mensen met "vakkennis" als de gebruikers 
van de locatie zelf. Gezien de recentheid van het onderzoek en het ontbreken van 
informatie over de woonwerkconsument en de bijbehorende wensen, zijn het 
vooral de woonwerkconsumenten die - door middel van gesprekken - de 
onderstaande weergave van locatiefactoren hebben bepaald. Zodoende zijn als 
belangrijkste aspecten de voorzieningen en de infrastructuur gehandhaafd en is "de 
zichtbaarheid van de woonwerkwoning voor passanten" als aparte locatiefactor 
toegevoegd. Een aantal andere factoren vormen samen het woonwerkmilieu op de 
locatie. Welke veranderingen er in detail hebben plaatsgevonden wordt na de 
weergave van figuur 4.3 besproken. 

I ,ocatiefactoren 

v_...... 
Winkel 

voorzieningen 

Postkantoor & 
Bank 

Educaticvc 
voorzieningen 

Horcca 
voorzicningcn 

Culturclc 
voorzieningcn 

Spcclvoor 
zicningcn 

Ontslu it ing van 
dcwijk 

Bcrcikbaarhcid 

Station 

Bus 

Tram 

Auto 

~ Groen I ~arkcren 

~ 
Zorg Opcnbaar 

voorzicningen 

* wwv = woonwerkvorm 

Figuur4.3 Definitieve locatiefactoren. 

Zichtbaarhc id 
van de wwv• 

Situering in de 
stad 

Andere 
bedrij vigheid 

Uitstraling m b.t. 
Wonen en werkcn 

Ondcmcmcrs 
k li maat 

Hornogcniteit 
bedrijvighcid 

In de bovenstaande figuur zijn de definitieve locatiefactoren weergegeven, 
waarmee de prestatie van een willekeurige locatie bepaald kan worden. 
In vergelijking met de vorige figuur zijn een aantal zaken veranderd: 

De speelvoorzieningen en groenvoorzieningen zijn ondergebracht bij de 
voorzieningen. Het aspect "binnenterreinen" wordt verwaarloosd. In totaal 
worden er in het onderzoek 7 soorten voorzieningen onderscheiden. 
De woonwerkmilieufactoren zijn als onderdeel van de locatiefactoren 
opgesteld en tot deze factoren behoren een aantal aspecten. De situering 
van de locatie, de andere bedrijvigheid en de uitstraling van de locatie met 
betrekking tot de verhouding tussen wonen en werken. Dit laatste aspect is 
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een afgeleide van bet aspect "imago van de stad / buurt'. Tenslotte zijn bier 
nog 2 andere aspecten aan toegevoegd. Aan de hand van een aantal 
gesprekken en de huidige problematiek rond de clustering14 van 
woonwerkvormen is bepaald bet "ondememersklimaat op een locatie" en 
de "homogeniteit van andere bedrijven" als factoren op te stellen. 
De overlastaspecten (fysiek en sociaal) vervallen binnen bet onderzoek 
omdat in de voorwaarden - zoals in hoof dstuk 2 vermeld - is aangegeven 
dat juist de woonwerkcombinaties aan bepaalde regels en voorzieningen 
moeten voldoen om overlast voor de buurt te beperken. 
Dit geldt ook voor de vier factoren, bevolkingsdichtheid, 
bevolkingsopbouw, ruimtelijke opzet en woningdichtheid die allen 
verwaarloosbaar zijn in bet bepalen van de locatieprestaties. 
De laatste factoren zijn de factoren met betrekking tot de infrastructuur. 
Hierbij zijn een klein aantal factoren veranderd. De bereikbaarheid van de 
locatie met de fiets is weggelaten en daarvoor in de plaats zijn de 
bereikbaarheid met de bus en de tram / metro gekomen. Deze keuze is 
gemaakt omdat bet voor de werkfunctie van een groter belang is dat de 
openbaar vervoer voorzieningen goed verzorgd zijn, dan dat er goede 
fietsverbindingen zijn. Wat betreft bet parkeren wordt alleen rekening 
gehouden met bet parkeren in de buurt / wijk, oftewel bet aantal openbare 
parkeerplaatsen. Dit is gebeurd vanwege bet feit dat bet aantal prive - en 
bezoekersparkeerplaatsen gerelateerd is aan de productaspecten en niets 
over de locatie zeggen. 

De definitieve locatiefactoren zijn bekend en zullen uitgebreid terugkomen in bet 
volgende hoofdstuk. Alvorens de volgende onderzoeksaspecten bepaald worden is 
bet nog interessant terug te komen op de woonwerkmilieufactoren. In figuur 4.3 
zijn de woonwerkmilieufactoren weergegeven als onderdeel van de locatiefactoren, 
daarentegen worden ze in bet instrument als onafhankelijke stap beschouwd. 

Er is geprobeerd om zonder de informatie van de locatiefactoren een 
onderverdeling te maken in verschillende woonwerkmilieufactoren, maar dit 
resulteerde in een veelvoud van woonmilieus en submilieus. 
Het Ministerie van VROM (1997) onderscheidt namelijk een viertal milieus 15

, te 
weten: 

1. hoogstedelijk centrummilieu; 
2. hoogstedelijk randmilieu; 
3. stadsrandmilieu; 
4. dorps I landelijk milieu. 

Deze vier hoofdmilieus zijn weer onder te verdelen in submilieus. Deze staan 
weergegeven in de bijlagen. Deze onderverdeling van woonmilieus creeert een 
beeld van verschillende locaties varierend van een hoge complexiteit midden in bet 
centrum tot de openheid en de ruimte van bet platteland. Echter in bet onderzoek is 
bet van belang dat de milieus aansluiten bij bet wonen-werken en dus zal de 
bovenstaande verdeling aangepast moeten worden, resulterend in de volgende 
verdeling: 

14 In de praktijk worden woonwerkvorrnen vaak geclusterd en is bet bepalend voor een 
woonwerkrnilieu of de verschillende vorrnen, dezelfde soort ondemerningen zijn en in een 
bepaald aantal aanwezig zijn. Hier gaat bet dus om bet ondememersklimaat op een locatie 
en over de homogeniteit van de andere bedrijvigbeid. 
15 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubebeer (1997) 
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1. landelijk milieu; 
2. rand stedelijk, het industrieterrein; 
3. rand stedelijk, de periferie; 
4. buiten het centrum, de woonwijk; 
5. centrum, binnenstad. 

Hierbij is zichtbaar dat een randstedelijk (industrieterrein) milieu is toegevoegd. In 
de praktijk blijkt het vaak zo te zijn dat op locaties tussen de woonwijk en het 
bedrijventerrein in woonwerklocaties als oplossingsovergang worden ontwikkeld. 
Verder zijn de andere milieus iets "duidelijker" opgesteld met meer bekende 
termen. Met name om later in de enquete zo helder mogelijk over te komen ten 
opzichte van de woonwerkconsumenten. De bovenstaande milieuverdeling is dus 
niet gebruikt om de overige woonwerkmilieufactoren op te kunnen baseren, maar 
komt wel terug als verdeling van de factor "situering ten opzichte van de stad". De 
verdeling van alle andere locatiefactoren staat weergegeven in hoofdstuk 5, dan 
wel in de bijlagen. 

4.3 Doelgroepen 

In principe is ieder mens een potentiele woonconsument. Echter niet iedereen is 
een potentiele woonconsument voor een woonwerkcombinatie. Welke doelgroepen 
zijn er geschikt voor woonwerkcombinaties en wat voor potenties zijn hier aan 
gebonden? Twee belangrijke vragen; echter alvorens deze beantwoord kunnen 
worden moet onderzocht worden vanuit welk oogpunt onderscheid in doelgroepen 
gemaakt dient te worden. 

De algemene naam voor de doelgroep is bekend: de woonwerkconsument. Deze 
benaming geeft al aan dat de doelgroep bestaat uit een compromis tussen de 
woonconsument en de werkconsument. In hoof dstuk 2 wordt bij het bepalen van de 
randvoorwaarden voor het combineren van wonen en werken dan ook met ieder 
uitgangspunt voor beide functies afzonderlijk rekening gehouden. Bij het bepalen 
van de doelgroepen daarentegen, zou het toepassen van deze 'compromisvorm' een 
chaotisch beeld opleveren. Stelt u zich de hoeveelheid aan combinaties voor 
wanneer alle verschillende huishoudenstypen gekoppeld worden aan allerlei 
werkvormen. Het is dus niet aan te bevelen de geijkte huishoudentypologieen die 
met tientallen in de literatuur te vinden zijn in deze situatie te gebruiken. 

De eerste zin van de bovenstaande tekst vermeldt eigenlijk het uitgangspunt al 
waarop de onderverdeling in doelgroepen wordt gebaseerd. Er wordt niet uitgegaan 
van het wonen. Maar alleen van het werken. De woonwerkcombinatie wordt 
meestal ontwikkeld om, op locaties waar gewoond wordt, werken om bepaalde 
redenen toe te voegen. Tevens bepaalt de werkvorm het type woonwerkproduct 
waar de consument wordt gehuisvest. Zodoende wordt bij het opstellen van de 
doelgroepen vanuit het oogpunt van het 'werken' een onderscheid gemaakt in 
doelgroepen. 
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In eerste instantie lijkt dit een eenvoudige opgave. Er zijn verschillende criteria 
denkbaar en deze zijn allen meetbaar. Denk aan het aantal medewerkers, de 
branchering, de levenscyclus van het bedrijf, een mobiliteitsprofiel, etc. 

Werl<consument 

Branchering 

Aantal mcdcwcrkers 

Levensfasen 

Mobiliteitsprofiel 

Figuur 4.4 Bepalendefactoren voor het onderscheid in doelgroepen. 

Aan de hand van deze aspecten zou een onderscheid in doelgroepen kunnen 
worden gemaakt, echter wanneer alle aspecten worden onderverdeeld in 
verschillende gradaties ontstaat een veelvoud aan doelgroepen die nooit te 
onderzoeken is en waar bijna geen onderscheid in aan te brengen is. Om het 
instrument zo bruikbaar mogelijk te maken zal het onderscheid in doelgroepen 
zodanig moeten worden opgesteld dat conclusies kunnen worden getrokken ten 
opzichte van de minimaal gewenste prestaties gerelateerd aan de locatiefactoren en 
productvormen. 
In de literatuur is tot op heden zeer weinig bekend over de doelgroepen voor 
woonwerkcombinaties. Nergens is een specifieke aanduiding weergegeven en 
wanneer een poging wordt gedaan deze op te stellen dan resulteert dit in de 
doelgroepen starters en doorstarters. De SEY voegt bier nog de gevestigde 
ondernemer aan toe. Dit is onderverdeling aan de hand van levensfasen van 
ondememingen. Deze manier van doelgroepen onderscheid zegt met name iets 
over de vraag naar een bepaalde productvorm. Daarentegen kan aan de hand van 
het onderscheid tussen starters, doorstarters en gevestigde ondememingen geen of 
nauwelijks uitspraken worden gedaan over de locatieprestaties. 
In dezelfde literatuur16 wordt ook een onderscheid gemaakt in doelgroepen enkel 
bepaald door de branches. Dit resulteerde in een aantal voorbeelden. 

Zakelijke diensten 

Tekstverwerking 
Ad vi es bureau 
Advocaten 
Assurantien 
Boekhouding 
Beleggingen 
Reclame 
ICT / internet 
Audiovisuele bedrijven 
Groothandel 
Journalist 

Persoonlijke dienstverlening Creatief / ambachtelijk 

Huisarts 
Tandarts 
Fysiotherapie 
Medisch specialist 
Bewegingstherapie 
Sportschool 
Muziekles 
Schoonheidspecialist 
Relatieadviesbureau 
Kapsalon 
Kinderopvang 

Grafisch vormgever 
Fotograaf 
Ontwerper / designer 

chitect 
Meubelmaker 
Instrumentenmaker 
Beeldend kunstenaar 
Naaiatelier 
Reparatie 
Drukkerij 

Figuur 4.5 Voorbeelden van doelgroepen voor woonwerkcombinaties. 

16 SEY (2001 ); mei 2001; W oonwerkwoningen, een verkennend onderzoek in het kader van 
herstructurering van naoorlogse wijken 
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W aarschijnlijk is de weergave van de verschillende voorbeelden niet helemaal 
compleet, maar de onderverdeling in 3 doelgroepen is een bruikbare vorm bij de 
verder bepaling van de doelgroepen. 
De vraag blijft echter of de onderverdeling, zoals in de voorgaande tekst is 
weergegeven, een complete weergave is van de verschillende branches. In bet 
komende hoof dstuk zullen dan ook pas de definitieve doelgroepen kunnen worden 
vastgelegd, wanneer in een enquete onder de woonwerkconsumenten wordt 
gevraagd naar de branches van de ondememingen. Tot nu toe kan enkel een 
voorlopige doelgroepenverdeling worden opgesteld: 

1. zakelijke dienstverlening; 
2. persoonlijke dienstverlening; 
3. creatief, ambachtelijke sector; 
4. branche "x" ? 

Ondanks dat de andere onderscheidende aspecten geen rol spelen in de bepaling 
van de definitieve doelgroepen die in het instrument worden gebruikt, is het wel 
interessant te onderzoeken welke kenmerken de verschillende doelgroepen hebben. 
Deze kenmerken zullen worden bepaald door de huishoudensamenstelling, de 
levensfasen van de ondememingen, maar ook het aantal medewerkers, de leeftijd 
van de woonwerkconsument, bet inkomen, etc. 

4.3.1 Aanvullende doelgroepkenmerken 

Alvorens de verschillende doelgroepkenmerken in het volgende hoofdstuk worden 
bepaald is bet van belang dat deze kenmerken kort worden toegelicht. 

Leeftijd en inkomen 

De leeftijd en bet inkomen van de woonwerkconsument zullen in het onderzoek 
geen belangrijke rol spelen. Daarentegen is bet interessante aanvullende informatie 
en kan bet een indicatie zijn voor de verschillende levensfasen die gemoeid zijn 
met de ondememingen van de doelgroepen. 

Aantal medewerkers 

Het aantal medewerkers is een interessant gegeven in verband met de inschatting 
van de grootte van de doelgroep en is een indicatie met betrekking tot de grootte 
van bet werkoppervlak van de productvormen. 

Huishoudensamenstelling 

De huishoudensamenstelling van de doelgroepen kan van belang zijn voor de 
waarderingscores en minimaal gewenste prestaties van de doelgroepen ten opzichte 
van de locatiefactoren. Een gezin met kinderen zal andere wensen aan het product 
en de omgeving hebben dan een gezin zonder kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de 
aanwezigheid van speel - en educatieve voorzieningen. 

Levensfasen van de onderneming 

Bij het onderscheid in doelgroepen worden de levensfasen niet gebruikt. 
Daarentegen is al besproken dat in de literatuur ook de levensfasen van 
ondememingen worden gebruikt om doelgroepen te benoemen. Het is dan ook 
interessant om ook de levensfasen van de doelgroepen te bepalen en in bet vervolg 
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van het onderzoek te bepalen in hoeverre deze een rol zouden kunnen spelen in het 
definieren van de kenmerken van de doelgroepen. Bij de bepaling van de 
levensfase gaat het om een combinatie tussen twee aspecten. 
Deze aspecten zijn "de leeftijd van de ondememing" en het feit of de ondememing 
altijd gevestigd is geweest in combinatie met wonen of dat er ook voor de huidige 
woonwerkvestiging een aparte vestiging is geweest van het werkgedeelte. 

Uitleg: 
Wanneer een ondememing jonger is dan 2 jaar en altijd in de huidige vestiging 
gevestigd is geweest, is er in principe sprake van een ' starter' . Wanneer de 
ondememing al een keer verhuisd is vanuit een andere met wonen gekoppelde 
situatie en ook jonger is dan 2 jaar, is er ook sprake van een starter. Wanneer de 
ondememing al een keer zonder een woonfunctie gevestigd is geweest, is er sprake 
van een gevestigde ondememer. 
Wanneer een ondememing tussen 2 en 5 jaar jong is, is er in principe sprake van 
een 'doorstarter'. Of er nu sprake is van een ondememing die altijd in de huidige 
vorm gevestigd is of dat er een vorige combinatie met wonen bestond, maakt niet 
uit. Enkel wanneer er weer sprake is van een solitaire ondememing, spreekt men 
van een gevestigde ondememer. 
Dit geldt ook voor een ondememing die ouder is dan 5 jaar. Dit onderscheid lijkt 
dan overbodig, maar voor het onderzoek is het interessant om een leeftijdsindicatie 
te hebben van alle doelgroepen. 
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4.4 Productvormen 

Zoals bij de inkadering weergegeven is 'beperkt' dit onderzoek zich tot de 
inpandige woonwerkvormen waarbinnen een fysieke integratie plaatsvindt. Deze 
inpandig ge"integreerde vorm is onder te verdelen in 4 vormen 17

: 

legenda 

I. Huiskamerondememing 
2. Werken naast wonen 
3a.Wonen boven werken met een ingang 
3b.Wonen boven werken met twee aparte ingangen 
3c. Won en beneden en boven, werken beneden met een ingang 
3d.Wonen beneden en boven, werken beneden met twee aparte ingangen 
4.Combinatiegebouw 

Vorm I Vorm I Vorm2 

I Huiskameronderneming I Werken naast wonen 

Vorrn 4 

Combinatiegebouw I 

Figuur 4.5 Verschillende productvormen. 

legenda 

/ 
woning werkruimte ingang trap 

Vorm3a Vorm 3b 

■-
Vorm Jc Vorm 3d 

Wonen boven I onder werken 

De vier onderscheiden vormen worden in het onderzoek anders benoemd. Wonen 
naast, boven of onder werken, zegt alleen iets over de mogelijkheden van 
woonwerksituering van de woningtypen. Met een andere benaming is het mogelijk 
meerdere kenmerken duidelijk te maken en is het ook mogelijk de verschillende 
vormen zonder beeldmateriaal te visualiseren. De vier vormen zoals ze in het 
onderzoek onderscheiden worden zijn: 

1. Huiskameronderneming; 
2. Bedrijfshaltype; 
3. "Originele" woonwerkwoning; 
4. Woonwerkcomplex. 

17 OntwikkelingsbedrijfRotterdam (1998); woonwerkunits in Charlois 
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Per woonwerkvorrn wordt een beknopte beschrijving gegeven van alle kenmerken 
en zijn ook een aantal foto's toegevoegd. 

• Vorm 1, de huiskameronderneming; 

De huiskamerondememing is een veel voorkomende woonwerkvorrn. In principe 
kan iedere woning met een aparte werkkamer worden betiteld als 
huiskamerondememing. Zoals eerder aangegeven gaan steeds meer mensen 
flexibel werken door afwisselend thuis en op de "officiele" werkplek te werken. In 
dit onderzoek worden daarentegen alleen die huiskamerondemerningen onderzocht 
waar er sprake is van een voltijdse werkbezetting. Alleen bij deze omstandigheden 
kan er sprake zijn van woonwerkvorrnen die invloed uitoefen op het 
woonwerkrnilieu en zodoende de gestelde randvoorwaarden uit hoof dstuk 2 
beantwoorden. 
De werkruimte kan zowel op de begane grond als op de daar boven gelegen 
verdiepingen zijn gesitueerd. De begane grond is overigens het meest gebruikelijk. 
Het belangrijkste kenmerk is dat nooit een hele verdieping is ingedeeld voor de 
werkfunctie. Er is dan veel contact tussen de beide functies. 

• Vorm 2, het bedrijfshaltype 

Het bedrijfshaltype is de meest extreme combinatievorm van wonen en werken. Dit 
komt met name door het feit dat het hier vaak om grote werkoppervlakten gaat 
Tevens heeft de bedrijfshal vaak een ander uiterlijk dan het woongedeelte en is het 
werkgedeelte een opvallende verschijning. Het wonen vindt hier meestal plaats 
naast het werken. Het is ook mogelijk dater tussen de bedrijfshal en de woning een 
tuin wordt gesitueerd. Hierbij komt het voor dat de werkruimte wordt verhuurd. 
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• Vorm 3, de woonwerkwoning 

Bij deze woonwerkvorm wordt de bedrijfsruimte direct gekoppeld aan de woning 
erboven, onder of er naast. De woning en bedrijfsruimte worden samen verkocht en 
binnendoor met elkaar in verbinding gebracht. Hier zijn een aantal varianten op 
door middel van het aantal ingangen. De meest gangbare vorm is de situatie <lat op 
de begane grond wordt gewerkt en er boven wordt gewoond. 

• Vorm 4, het woonwerkcomplex 

·-• 
~~~~El " 

~ !-I - : W [f::lj g ltd __ .. I_ 
Het woonwerkcomplex betreft een groter gebouw met meerdere appartementen 
waarin 1 of meerdere woonwerkruimten zijn gevestigd. Meestal gaat het om een 
combinatiegebouw waarbij er sprake is van een meerderheid van enkel 
woonruimten en een aantal appartementen die zijn uitgerust met een werkplek. 
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4.5 Productaspecten 

De productaspecten kunnen omschreven worden als de kenmerken van de 
productvormen. In het volgende hoof dstuk wordt nog verder gesproken over deze 
aspecten en vandaar dat hier wordt volstaan met een opsomming van alle aspecten 
met een korte beschrijving. De aspecten zijn opgesteld met behulp van de REN
norm, verschillende gesprekken en interviews met diverse personen binnen 
ECORYS-Kolpron en met verschillende gebruikers van woonwerkcombinaties. 

• De woonwerkverhouding 
Hierbij gaat het om het aantal ingangen voor het werk - en woongedeelte. Is de 
verhouding tussen het wonen en werken zodanig dat een gezamenlijke ingang 
volstaat, of zijn twee aparte ingangen een vereiste? 

• Woonwerksituering 
De woonwerksituering betreft de situering van de werkruimten ten opzichte 
van de woonruimten. Gaat de voorkeur uit naar wonen boven, onder of naast 
het werkgedeelte of gaat de voorkeur uit naar het werken in het woongedeelte. 

• Vierkante meters voor het werkgedeelte 
Hoeveel vierkante meter is er gewenst voor het werkgedeelte? 

• Vierkante meters voor het woongedeelte 
Hoeveel vierkante meters zijn er gewenst voor het woongedeelte? 

• Privacyaspecten 
In welke mate is er contact tussen de woon - en werkfunctie. Hebben de 
verschillende doelgroepen een voorkeur voor regelmatig contact tussen beide 
functies of moeten beide functies geheel van elkaar gescheiden zijn. 

• Werkvoorzieningen 
Wat betreft de werkvoorzieningen gaat het om een aantal extra aspecten die 
voor een beter gebruik van het werkgedeelte kunnen zorgen. Dit zijn de 
volgende aspecten: 

o Bekabeling en aansluitpunten voor ICT; 
o Inbraakbeveiliging; 
o Extra geluidsisolatie omgeving; 
o Extra geluidsisolatie woonruimte; 
o Aparte ontvangstruimte (wachtruimte); 
o Aparte sanitaire voorzieningen; 
o Extra opslagruimte; 
o Eigen garage. 

• W oonvoorzieningen 
Wat betreft de woonvoorzieningen gaat het om de volgende aspecten; 

o Aantal slaapkamers; 
o Gewenste vierkante meters voor de woonkamer; 
o Buitenruimte; 

► Balkon; 
► Dakterras; 
► Tuin; 
► Combinatie van bovenstaande elementen; 

o Garage; 
o Bijkeuken; 
o Extra bergruimte; 
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• Parkeren 
Wat betreft het parkeren is er een onderscheid aangebracht tussen prive - en 
bezoekersparkeerplaatsen. 

• Imago / herkenbaarheid van de woning met betrekking tot het product "werken" 
De imago / herkenbaarheid van de woning betreft het feit of de 
woonwerkwoning een bepaalde werkuitstraling heeft die aansluit bij het product 
van de onderneming. 

4.6 Terugkoppeling 

Op dit moment zijn de vij f onderzoeksaspecten beschreven en zijn de 
woonwerkmilieufactoren, locatiefactoren, productvormen en productaspecten 
opgesteld met het volgende resultaat. 

I ,ocaticfactorcn 

v_...... lllfrlllnlctav 0¥ula 

Winkel Ontsluiting van Zichtbaarheid 
voorzieningen dewijk vandcwwv• 

Postkantoor & Bereikbaarheid 
Bank 

Educatievc Station 
voorzicningen 

Bus 
Horeca 

voorzicningcn 
Tram 

Culturelc 
voorzieningcn Auto 

Speelvoor 
zieningen 

Product\ ormcn 

De woonwerkverhouding 

Woonwerksituering 

Yierkante meters voor het werkgedeelte 

Yierkante meters voor het woongedeelte 

Privacyaspecten 

Werkvoorzieningen 

Woonvoorzieningen 

Parkeren 

Imago / herkenbaarheid 

w-werk 
mlllea 

Situering in de 
stad 

Andere 
bedrijvigheid 

UitstraJing mb.t. 
Woncn en werken 

Ondememers 
klimaat 

HolTK)geniteit 
bedrijvigheid 

Productvormcn 

Huiskamerondememing 

Bedrijfshahype 

Woonwerlcwoning 

Woonwerkcom,>lcx 

Alleen de doelgroepen zullen in 
het komende hoofdstuk nog 
terugkomen. Hierbij gaat het om 
de enquete, waarmee de 
doelgroepen opgesteld zullen 
worden en waarmee tevens de - in 
hoofdstuk 3 beschreven 
minimaal gewenste prestaties en 
voorkeuren van de doelgroepen 
worden bepaald. 
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5 ENQUETE 

5.1 Inleiding 

In hoofdstuk 5 worden de enqueteresultaten weergegeven waarmee de nog 
ontbrekende aspecten van het theoretisch instrument worden bepaald. Deze 
weergave bestaat per aspect uit een tabel met bijbehorende beschrijving. Tevens 
vindt er vanuit de resultaten een terugkoppeling plaats naar de theorie en het 
instrument. De volgorde van de opbouw van het instrument is tevens de volgorde 
van de weergave van de enqueteresultaten. Een weergave van de enquete en alle 
enquetegegevens is zichtbaar in de bijlagen. 

5.2 De enquete 

Alvorens de resultaten getoond en beschreven worden volgt er eerst een beknopte 
beschrijving van de enquete en de gebruikte methode; door middel van 
literatuuronderzoek, verschillende interviews en gesprekken is een lijst opgesteld 
van projecten waar een of meerdere woonwerkwoningen ontwikkeld zijn. In een 
vooronderzoek zijn een aantal van deze projecten bezocht en is met behulp van de 
literatuur een enquete opgesteld om de gebruikers van de woonwerkwoningen te 
ondervragen. Er is dus sprake van een selecte steekproef, waarbij opgemerkt dient 
te worden dat naar schatting ongeveer 80% van alle huidige woonwerkprojecten in 
Nederland betrokken zijn bij het onderzoek. 
Om een zo hoog mogelijke respons te krijgen zijn alle enquetes persoonlijk 
bezorgd en waar mogelijk meteen weer ingenomen. Een lijst met de bezochte 
projecten is opgenomen in de bijlagen. De enquete is gehouden onder de 
gebruikers van woonwerkwoningen en dan alleen die gebruikers waarbij sprake is 
van won en en werken door dezelf de persoon binnen de woning; de 
woonwerkconsument. 

5.2.1 Algemene cijfers; respons 

Er zijn ongeveer 30 projecten in Nederland bezocht bestaande uit 342 ontwikkelde 
woonwerkwoningen. In principe betekent dit dat er dus 342 potentiele 
woonwerkconsumenten zijn voor het onderzoek. Echter na bestudering van alle 
woonwerkwoningen ter plaatse bleek dat maar 167 woonwerkwoningen als 
zodanig in gebruik zijn. Dit betekent dus dat iets meer dan de helft ( 51 % ) van de 
woningen - 175 in totaal - een ander gebruik kent dan de van te voren toebedachte 
functie (zie tabel 5 .1 ). 

Wonl In brulk Nletln 
342 167 175 

100% 49% 51% 

Tabel 5.1 Gebruik van woonwerkwoningen. 

In totaal zijn er dus 167 woonwerkconsumenten die voldoen aan de gestelde 
criteria voor het onderzoek en deze hebben allemaal een enquete ontvangen. Dit 
resulteerde in een respons van 47%, uitgedrukt in 78 teruggestuurde enquetes. 
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Potentllle resDMdanten - ,Nenten Nlet nten 
167 78 89 

100% 47% 53% 

Tabel 5.2 Respons. 

Van de 78 respondenten is een onderverdeling weer te geven van de verschillende 
branches die zij vertegenwoordigen (tabel 5.3). Er is tevens een onderverdeling van 
de verschillende branches die 'gehuisvest' zijn in alle 167 woningen (tabel 5.4). 
Deze twee onderstaande tabellen zijn opgesteld om te kunnen controleren of de 78 
respondenten een representatieve afspiegeling zijn van de werkelijke situatie en 
tevens wordt, zoals vermeld, een beeld gevormd van de huidige situatie, maar dan 
specifiek wat betreft de verdeling van de branches in verband met de 
doelgroepenverdeling. 

Zakelijke Persoonlijke Creatlef - ten dienstverlenlng dlenstver1enlna ambachtellike sector Overla 

78 37 15 26 0 

100% 48% 19% 33% 0% 

Tabel 5.3 Branche verdeling van de respondenten. 

Zakelijke Persoonlijke Creatlef 
Gelnau6teerden dlenstverlenlna dienstverlenina ambachtellike sector Overla 

167 87 29 48 3 

100% 52% 17% 29% 2% 

Tabel 5.4 Branche verdeling van de potentiele respondenten. 

Geconcludeerd kan worden dat de samenstelling van de 78 respondenten wat 
betreft de brancheverdeling overeenkomt met de samenstelling van alle 
geenqueteerden (potentiele respondenten) en dat dus de enquete wat betreft de 
verdeling van woonwerkconsumenten over de branches een realistische weergave 
is. Opvallende gegevens die vanuit de bovenstaande tabellen verkregen kunnen 
worden zijn dat de zakelijke dienstverlening de belangrijkste branche vormt binnen 
het onderscheid in doelgroepen ( ongeveer de helft) en dat ongeveer een derde van 
de woonwerkconsumenten werkzaam is in de creatief ambachtelijke sector. De 
persoonlijke dienstverlening heeft een aanzienlijk lager aandeel, maar is met 17% 
niet te verwaarlozen. 

Tijdens het uitvoeren van de enquete is tevens bijgehouden voor welke andere 
bestemmingen of doeleinden de woonwerkwoning is gebruikt wanneer er geen 
sprake was van een woonwerksituatie (in tabel 5.1 is zichtbaar dat het hier om 53% 
van de woningen ging en dat dit een aantal van 175 woonwerkwoningen is). 

Niel In aabrulk Leeastand Wonen Wer1cen 

175 11 95 69 

100% 6% 55% 39% 

Tabel 5.5 Functies bij ander gebruik dan wonen-werken. 
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Uit de gegevens blijkt dat bet grootste gedeelte van de "andere bestemming dan 
wonen-werken" wordt ingevuld door de woonfunctie (55%). Het komt ook voor 
dater alleen gewerkt wordt in de woonwerkwoning en dit kwam in 39% van de 
175 woonwerkwoningen voor. 
Tijdens bet verspreiden van de enquete is ook bijgehouden, mocht er sprake zijn 
van een situatie waarbij er enkel sprake is van een werkinvulling, wat voor soort 
werk dit is. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 5.6. 

Enkel werken· totaal 

69 

100% 

Zakelijke 
dienstverlenin 

32 

46% 

PersoonliJke 
dlenstverlenl 

18 

26% 

Creatief 
ambachtell ke 

14 

20% 

Tabel 5.6 Branches bij enkel werk als gebruiksjimctie van de woonwerkwoning. 

5 

8% 

Hierbij is opvallend dat bet in bijna driekwart van de gevallen om bedrijven gaat in 
de dienstverlenende sector, waarbij de zakelijke kant de overhand heeft. Tevens 
kan worden geconcludeerd dat bier bet aandeel van de branche "persoonlijke 
dienstverlening" aanzienlijk groter is dan wanneer bet werken gecombineerd wordt 
met wonen. Het aandeel van de creatief ambachtelijke sector is wat betreft dit 
aspect wat lager. 

5.2.2 Doelgroepen 

In hoof dstuk 4 is al een theoretische opbouw gegeven van de bepaling van de 
doelgroepen. Op dat moment is geconstateerd dat de daadwerkelijke bepaling van 
de definitieve doelgroepen op verschillende manieren kan plaatsvinden. Hierbij 
gaat bet om onderscheidende aspecten als de branche van de ondememing, de 
"levensfase", bet aantal werknemers of de huishoudensamenstelling. 
Naar al deze aspecten is in de enquete dan ook gevraagd om een compleet beeld te 
krijgen van de woonwerkconsument, maar zoals in bet vorige hoofdstuk ook is 
bepaald, worden de doelgroepen in dit onderzoek enkel onderscheiden aan de hand 
van de verschillende branches van de ondernemingen. 
In de literatuur zijn 3 branches onderscheiden; de zakelijke dienstverlening, 
persoonlijke dienstverlening en de creatief, ambachtelijke sector. Door in de 
enquete te vragen naar de branches van de ondememingen van de 
woonwerkconsumenten is bet mogelijk deze informatie te controleren en wellicht 
een branche toe te voegen of te veranderen. Dit is bet resultaat: 

Respondenten Zakelljke Persoonlijke Creatief, Overlg 
dienstverlenina dienstverlenina ambachtelilke sector 

78 37 15 26 0 

100% 48% 19% 33% 0% 

Tabel 5. 7 Branche verdeling van de respondenten. 

Aan de hand van bovenstaande tabel en informatie kan geconcludeerd worden dat 
de drie vooraf geselecteerde branches volstaan in de doelgroepenselectie en er dus 
geen branches worden toegevoegd of veranderd. De definitieve doelgroepen zijn: 

1. De creatief, ambachtelijke sector; 
2. De persoonlijke dienstverlening; 
3. De zakelijke dienstverlening. 
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Er is, zoals vermeld, naar meer aspecten gevraagd in de enquete betreffende de 
doelgroepen en deze resultaten zijn dan ook in de komende tekst opgesteld. 

Huishoudensamenstelling 

In de onderstaande tabel staat aangegeven welke huishoudensamenstelling de 
woonwerkconsumenten hebben. 

HulshoudensamenstelllM Totaal A B C 

Alleenstaand 9% 4% 7% 13% 

Tweeoersoons aezin (zonder kinderenl 23% 23% 7% 30% 

Eenouderaezin met een kind 

Eenouderaezin met twee kinderen 1% 4% 

Eenouderoezin met drie kinderen 

Tweeoersoons oezin met een kind 15% 12% 7% 22% 

Tweeoersoons oezin met twee kinderen 36% 38% 40% 30% 

Tweepersoons gezin met drie kinderen 9% 15% 13% 5% 

Tweepersoons oezin met vier kinderen 6% 26% 

Tweepersoons oezin met viif kinderen 1% 4% 

Totaal De gemiddelde woonwerkconsument 

A Creatief, ambachtelijke sector 

B Persoonlijke dienstverlenina 

C Zakeliike dienstverlening 

Tabel 5.8 Huishoudensamenstelling. 

De huishoudensamenstelling per doelgroep laat zien dat er een tweedeling is tussen 
de tweepersoonshuishoudens met kinderen en het tweepersoonsgezin. 67% procent 
van alle woonwerkconsumenten vormen een tweepersoonshuishouden met een of 
meerdere kinderen. Dit is een zeer ruime meerderheid en te constateren bij alle 
afzonderlijke doelgroepen. 

Gemiddeld inkomen en gemiddelde leeftijd 

In de enquete is ook gevraagd naar het gemiddelde bruto inkomen per jaar en naar 
de leeftijd van de woonwerkconsumenten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 
niet iedere respondent de inkomensvraag heeft beantwoord en er hier dus sprake is 
van een grotere foutmarge in het resultaat. 

lnkomen en leeftlld Totaal A B C 

Bruto iaarinkomen in euro's € 53077,- € 42192,- € 52000,- € 61162,-

Gemiddelde leeftiid in iaren 44.5 42.1 45.0 46.0 

Totaal De oemiddelde woonwerkconsument 

A Crealief, ambachteliike sector 

B Persoonliike dienstverlenino 

C Zakeliike dienstverlenino 

Tabet 5.9 Bruto jaarinkomen en de gemiddelde /eeftijd van de woonwerkconsument. 
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Over het gemiddelde bruto inkomen valt wem1g te zeggen. Door de grote 
verschillen in de onderlinge inkomens van de woonwerkconsumenten worden de 
gemiddelden sterk be'invloed. Het gemiddelde inkomen zelf ligt rond de 53 duizend 
euro bruto per jaar. De gemiddelde leeftijd van de woonwerkconsument hgt rond 
45 jaar. 

Leeftijd van de ondernemingen 

ten <21aaroud 2-5 laaroud > 51.aaroud 

78 5 7 66 

100% 6% 9% 85% 

Tabet 5.10 Leeftijd ondernemingen. 

Aan de hand van de informatie uit tabel 5 .10 kan geconcludeerd worden dat een 
grote meerderheid van de ondememingen van de woonwerkconsumenten ouder is 
dan 5 jaar (85%). Dit is een indicatie met betrekking tot de verschillende 
levensfasen waarin de woonwerkconsument kan worden onderverdeeld. 

Levensfasen van de ondernemingen 

ten starter doorstarter zet.ondememer 
78 4 35 39 

100% 5% 45% 50% 

Tabel 5.11 Levensfasen ondernemingen. 

Uit de tabel 5.10 is al gebleken dat er weinig "jonge" ondememingen gehuisvest 
zijn in woonwerkcombinaties. In tabel 5 .11 wordt dit bevestigd, nu blijkt dat maar 
5% van de respondenten als starter gekenmerkt kan worden. Alle 
veronderstellingen vanuit de literatuur kunnen nu dus voor een gedeelte worden 
weerlegd, omdat de starter als mogelijke "doelgroep" voor woonwerkwoningen 
eigenlijk kan worden verwaarloosd ( de relatie tussen de leeftijd van een 
ondememing - tabel 5 .10 - en de levensfase van een ondememing - tabel 5 .11 -
staat weergegeven in paragraaf 4.3). Het aantal doorstarters en zelfstandige 
ondememers is redelijk gelijk verdeeld. 

Zelfstancl 

Creatief ambachteli'ke sector 

Totaal ten 

Tabet 5.12 Levensfase ondernemingen per doetgroep. 

Wanneer de levensfasen van ondememingen worden gecombineerd met de 
doelgroepen blijkt dat ongeveer dezelfde verdeling ontstaat als in tabel 5.11 en kan 
geconcludeerd worden dat de levensfasen van de onderneming niet gerelateerd zijn 
aan bepaalde doelgroepen en dat dus de keuze, om de doelgroepen enkel met de 
branches te bepalen, de juiste keuze is. 
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Gemiddeld aanta/ werknemers 

Het gemiddelde aantal werknemers is, wat betreft de doelgroepgerelateerde 
aspecten, het laatste aspect waar naar gevraagd is. De resultaten zijn zichtbaar in 
tabel 5.13. 

Werknemersaantallen Totaal A B C 

Aantal werknemers in ersonen 1.7 2.5 1.4 1.7 2.0 3.6 

Totaal De gemiddelde woonwerkconsument 

A Creatief, ambachteliike sector 

B Persoonliike dienstvertening 

C Zakeliike dienstvertening 

Tabet 5.13 Gemidde/d aantal werknemers. 

Het gemiddelde aantal werknemers wordt be1nvloed door enkele uitschieters naar 
boven in de antwoorden van sommige respondenten. Dit is met name het geval bij 
de zakelijke dienstverlening waar een respondent met 60 werknemers het 
gemiddelde sterk bepaalt. Zonder deze respondent zou het gemiddelde 2.0 
werknemers bedragen. Het aantal werknemers van de gemiddelde 
woonwerkconsument verandert hierdoor in ruim 1. 7 werknemers. Aangezien er 
verder geen grote uitzonderingen zijn, kunnen deze getallen gehandhaafd blijven 
en kan geconcludeerd worden dat de doelgroep "zakelijke dienstverlening" 
gemiddeld de meeste werknemers heeft (2.0), gevolgd door de persoonlijke 
dienstverlening (1.7) en als laatste de doelgroep "creatief, ambachtelijke sector" 
met 1.4 werknemers gemiddeld. 
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5.3 Locatiefactoren; algemeen 

Het eerste onderdeel uit het instrument betreft de locatie; Er is in een eerder 
stadium van het onderzoek een onderscheid gemaakt tussen de minimaal gewenste 
prestatie van de doelgroepen t.o.v. de locatiefactoren en de waardering van de 
doelgroepen t.o.v. de locatiefactoren. Ook in de enquete is dit onderscheid gemaakt 
en is de woonwerkconsument gevraagd per locatiefactor een waardering (cijfer I 
t/m 10) aan te geven en vervolgens voor dezelfde locatiefactoren ook de minimale 
prestatie te noteren (cijfer 1 t/m 5). Het verschil tussen de begrippen "waardering" 
en "prestatie" wordt in paragraaf 3.1 toegelicht. Dit heeft geresulteerd in de 
volgende resultaten voor de gemiddelde woonwerkconsument (alle respondenten): 

Locatlefactoren Prestatle Waarderlno 

1.De bereikbaarheid met de auto (nabijheid van de snelweg) 4 8,21 

2.Het aantal openbare parkeerplaatsen in de buurt 3 7,87 

3.De uitstralina van de locatie m.b.t. het wonen en werken - 7.77 

4.De ontsluiting van de wiik; de verkeersdoorstroming op en rond uw locatie 5 7,74 

5.De aanwezigheid van postkantoor en bank in de buurt 4 7,38 

6.De winkelvoorzieninaen in de buurt 3 7,36 

7.Het bedriifs - en ondernemersklimaat van de buurt 4 7.28 

8.De groenvoorzieningen in de buurt 5 7,07 

9.De situering van de locatie - 6.90 

1 0.De bereikbaarheid met het ooenbaar vervoer 4 6,78 

11 .De educatieve voorzieningen in de buurt 4 6,59 

12.De nabiiheid van een bushalte 5 6,29 

13.De zichtbaarheid van uw woonwerkwoning voor passanten 4 6,27 

14.De zorgvoorzieningen in de buurt 5 6,24 

15.De andere bedriiviaheid in de buurt - 6.05 

16.De speelvoorzieningen in de buurt 3 5,58 

17.De nabiiheid van sneltram en I of metro 5 5,41 

18. De homogeniteit van andere ondernemingen in de buurt - 5.23 

19.De culturele voorzieningen in de buurt 3 5,10 

20.De horecavoorzieninaen in de buurt 2 5,01 

Tabel 5.13 Prestatie en waardering /ocatiefactoren van de gemiddelde woonwerkconsument. 

Alvorens de eerste twee stappen van het instrument aan de hand van de 
bovenstaande tabel weer te geven, is het interessant een beeld te vormen van de 
gemiddelde woonwerkconsument. Ten eerste omdat wellicht de 
doelgroepenverdeling onvoldoende of onnodig kan blijken en dus bovenstaande 
resultaten gehanteerd dienen te worden en ten tweede om een globaal beeld te 
creeren van de belangrijkste factoren m.b.t. de combinatie van wonen en werken op 
een locatie. 
De factoren zijn dan ook in volgorde van belangrijkheid (met betrekking tot de 
waardering) opgesteld en daar kunnen de volgende conclusies aan verbonden 
worden: 

De bereikbaarheid met de auto uitgedrukt in de nabijheid van de snelweg is 
de belangrijkste locatiefactor. Op de 2e en 4e plaats staan respectievelijk het 
aantal openbare parkeerplaatsen in de buurt en de ontsluiting van de wijk. 
Gezien de waardering van deze drie factoren kan geconcludeerd worden 
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dat de infrastructurele factoren op een locatie bet belangrijkste zijn voor de 
woonwerkconsument; 
Na deze infrastructurele aspecten komt bet voorzieningenniveau aan bod. 
Op de 5e plaats staat de aanwezigbeid van postkantoor en bank en op de 6e 
plaats de winkelvoorzieningen in de buurt; 
De voorzieningen gerelateerd aan bet openbaar vervoer bebben een 
opvallend lage score vergeleken met bovenstaande aspecten, kenmerkend 
is dat bijvoorbeeld de groenvoorzieningen belangrijker worden gevonden; 
De van te voren boog ingescbatte factor wat betreft de zicbtbaarbeid van de 
woonwerkwoning is vergelijkbaar met de waardering betreffende de 
openbaar vervoer voorzieningen, maar wordt wel boger ingescbaald in 
vergelijking met de culturele - , speel - en borecavoorzieningen, in de 
buurt die zeer laag gewaardeerd worden; 
Deze drie laatst genoemde factoren zijn door de lage waardering niet van 
belang voor bet instrument. 

Tot nu toe zijn vijf locatiefactoren niet benoemd en bier is ook nog geen prestatie 
aan toegekend. Deze aspecten bebben betrekking op bet woonwerkmilieu en zijn 
niet vergelijkbaar wat betreft de interpretatie van de prestatie met de andere 
factoren. Ze vormen de eerste stap van bet instrument en worden beschreven in de 
komende paragraaf. 

5.4 Locatiefactoren; bet woonwerkmilieu 

Zoals aangekondigd bebben de vijf factoren betrekking op bet woonwerkmilieu 
waarin de woonwerkconsument gevestigd wil worden. Terugkoppelend met 
boofdstuk 3 betekent dit dat met bebulp van de vijf factoren wordt bepaald onder 
welke "werkomstandigbeden" en in welk woonmilieu de doelgroepen gebuisvest 
willen worden. De vijf factoren, inclusief de aangegeven waardering waar bet bier 
om gaat zijn: 

Locatlefactor Waarderlno 
1.De uitstralino van de locatie m.b.t. het wonen en werken (3) 7.77 
2.Het bedriifs - en ondememersklimaat van de buurt (7) 7.28 
3.De situering van de locatie t.o.v. de stad (9) 6.90 
4.De andere bedrijvigheid in de buurt (15) 6.05 
5.De homooeniteit van andere onderneminoen in de buurt (18) 5.23 

Tabel 5.14 Waardering van de locatiefactoren. 

Hieruit blijkt dat de uitstraling van de locatie met betrekking tot de verbouding 
tussen wonen en werken erg belangrijk wordt gevonden en dat op de tweede plaats 
bet bedrijfs- en ondernemersklimaat komt en dat daarna dus, de van te voren boger 
ingeschatte, situering van de locatie ten opzicbte van de stad komt. De andere 
bedrijvigbeid in de buurt en de bomogeniteit van deze bedrijvigbeid wordt 
onbelangrijk gevonden en kunnen verwaarloosd worden als bepalende factor in het 
instrument. 

Alle vijf de factoren zeggen iets over een locatie, alleen bet verscbil met de andere 
locatiefactoren is dat ze van zo 'n aard zijn dat er geen sprake is van begrippen als 
"goed en slecbt", of "voldoende en onvoldoende". Van de andere aspecten kan 
namelijk bepaald worden vanaf welk niveau bet grootste gedeelte van de 
woonwerkconsumenten tevreden is (wordt nog nader toegelicbt). Hierbij is sprake 
van een "minimale" prestatie. Bij deze aspecten kan dat niet, er is bier geen sprake 
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van een zogenaamde "minimale" prestatie. Wanneer een woonwerkconsument 
aangeeft dat hij of zij gevestigd wil zijn in een randstedelijk woonmilieu betekent 
dit niet dat deze consument tevreden zal zijn wanneer de vestiging van de 
woonwerkwoning midden in een stadscentrum is. Hier kan gesproken worden over 
'harde' feiten. 

Resultaat en toelichting 

Wanneer alle enqueteresultaten op een rijtje worden gezet en per doelgroep worden 
weergegeven, ontstaat een totaal beeld van alle voorkeuren van de doelgroepen, 
zichtbaar in tabel 5.16. De enqueteresultaten zijn weergegeven met behulp van 
percentages. Vervolgens zal per locatiefactor worden toegelicht hoe met de 
percentages moet worden omgegaan en wat de consequenties zijn voor de werking 
van het instrument. 

Seen Locatlefal:lol 1: ••- van de loc:atle Lo.v. de 118d Totaal A B C 

1 Landeliik 20% 15% 20% 24% 

2 lndustrieterrein, rand stedeliik 12% 15% 7% 11% 

3 Rand stedeliik, oeriferie 22% 16% 33% 22% 

4 Buiten het centrum, de woonwiik 44% 54% 40% 38% 

5 Centrum, binnenstad 2% - - 5% 

Seen 2: De u11a1..unn van de lac:atle m.b.l. wonen en w.tcen Totaal A B C 
1 Straalt DMn bedrijvigheid uit 4% 8% 7% -
2 Straalt in beoerkte mate bedriiviaheid uit 47% 50% 60% 41% 

3 Straalt bedrinnnheid uil en de woonsltuatie word! lichteliik belnvloedt. 40% 31% 33% 49% 

4 Heeft een sterke bedriffsmatige uitstralina 8% 11% - 8% 

5 Heeft een zeer sterke bedriffsmaliae uitstralina 1% - - 2% 

Seen locllllefacfor4: Hel OI~ In de buul1 Totaal A B C 
1 Weinia aantrekkinaskracht oo ondememinoen 31% 23% 40% 32% -
2 Hoafdzakeliik plaatseliik ooererende ondememinaen 24% 35% 27% 16% 

3 Plaatseliik en reaianaal ooererende ondememinaen 24% 27% 33% 19% 

4 Reaionaal en landeliik ooererende ondememinaen 13% 4% - 25% 

5 Landeliik en intemationaal """rerende ondememinaen 8% 11% - 8% 
Seen II 3: De lndere bedftlvlnlwtl "" de locale Totaal A B C 

1 Geen 14% 12% 27% 11% 

2 Enkele lmaximaal 5 andere ondememinaenl 24% 31% 20% 22% 

3 Malia llussen 5 en 10 andere ondememinaenl 35% 27% 53% 32% 

4 Aanzienliik llussen 10 en 15 andere onderneminaenl 18% 23% - 22% 

5 Veel lmeer dan 15 andere ondememinaenl 9% 7% - 13% 

Seen Loclltiefacla 5: De van de lllderw bedlt"- 011 de loc:atle Totaal A B C 
1 Geen andere ondememinaen in de buurt 10% 12% 13% 8% 

2 Van de andere ondememingen in de buurt is aeen enkele overeenkomslia met uw branche 41% 46% 47% 35% 

3 Van de andere ondememinaen in de buurt is een enkele overeenkomstia met uw branche 44% 38% 40% 49% 

4 Van de andere ondememinoen in de buurt is redeliik deel overeenkomslia met uw branche 5% 4% - 8% 

5 Van de andere ondememinaen in de buurt is een aroat deel overeenkomslia met uw branche - - - -

Totaal De aemiddelde woonwerkconsument 

A Creatief, ambachteliike sector 

B Persoonliike dienstvertenina 

C Zakeliike dienstvertenina 

Tabel 5.16 Woonwerkmilieufactoren. 
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1. situering van de locatie 

Het eerste aspect dat besproken wordt is de situering van de woonwerklocatie ten 
opzichte van de stad. Hierbij gaat het om de voorkeuren van de doelgroepen voor 
een bepaald milieu. In hoofdstuk 4 zijn vijf verschillende milieus onderscheiden 
varierend van een "landelijk" milieu tot en met een "centrum"milieu. Tevens is 
geconcludeerd dat de voorkeur van een doelgroep voor een milieu een ' hard' feit is 
en dit betekent dat de percentages in tabel 5 .17 bindend zijn per doelgroep . 

- w . 1: 1111t-inn...,. de IOQlle Lo.v. de 111d Totaal A . B . c, 
1 Landeliik 20% 15% 20% 24% 

2 Rand stedeliik, industrieterrein 12% 15% 7% 11% 

3 Rand stedeliik, oeriferie 22% 16% 33% 22% 

4 Buiten het centrum, de woonwijk 44% 54% 40% 38% 

5 Centrum, binnenstad 2% - - 5% 

Totaal De gemiddelde woonwerkconsument 

A Creatief, ambachtelijke sector 

B Persoonlijke dienstverlening 

C Zakelijke dienstverlening 

Tabel 5.17 Toe/ichting woonwerkmilieu (/egenda ook toepassen bij tabellen 5.18 tlm 5.21). 

Dit betekent bijvoorbeeld, dat wanneer een willekeurige locatie omschreven wordt 
als een rand stedelijk milieu (industrieterrein), 12% van de gemiddelde 
woonwerkconsument onderverdeeld in 15% van de doelgroep "creatief, 
ambachtelijke sector", 7% van de doelgroep "persoonlijke dienstverlening" en 11 
% van de doelgroep "zakelijke dienstverlening" zich hier wil vestigen. 
Zodoende kan aan de hand van de percentages in tabel 5 .17 worden geconcludeerd 
dat de grootste voorkeur van alle drie de doelgroepen is, om gevestigd te zijn in een 
milieu buiten het centrum (de woonwijk). De creatief, ambachtelijke sector heeft 
niet echt een tweede voorkeur voor een woonwerkmilieu, de persoonlijke 
dienstverlening wil daarentegen met 33% gevestigd worden in een randstedelijk 
(perifeer) milieu. De zakelijke dienstverlening heeft als "tweede" keuze een 
vergelijkbare voorkeur voor zowel een landelijk - als een perifeer milieu. Het 
centrummilieu is een ongeschikt milieu voor de gemiddelde woonwerkconsument. 

2. de uitstraling van de locatie m.b.t. bet werken en bet wonen 

Het tweede aspect is de uitstraling van de locatie met betrekking tot de verhouding 
tussen wonen en werken. Dit aspect werd door de woonwerkconsument hoog 
gewaardeerd en wordt hetzelf de benadert als het bovenstaande aspect. In tabel 5 .18 
zijn de gegevens per doelgroep in percentages weergegeven. 

- ·2: o.,,._..,,Vlll'l._..,,__m.b.L ......,_en-1<811 Totaal A B C 
1 Straalt aeen bedriiviaheid uit 4% 8% 7% -
2 Straalt in beoerkte mate bedriiviaheid uit 47% 50% 60% 41% 

3 Straalt bedrijvigheid uit en de woonsituatie wordt lichteliik bernvioedt. 40% 31% 33% 49% 

4 Heeft een sterke bedrt~smatiae uitstralina 8% 11% - 8% 

5 Heeft een zeer sterke bedrijfsmatige uitstraling 1% - - 2% 

Tabel 5.18 Toe/ichting uitstraling van de locatie. 
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Aan de hand van deze informatie kan geconcludeerd worden dat wanneer de locatie 
in beperkte mate bedrijvigheid uitstraalt, of een niveau hoger, waarbij de 
bedrijvigheid de woonsituatie licht be'invloedt, bet grootste gedeelte van de 
woonwerkconsumenten op de locatie gehuisvest wil worden. Dit geldt voor alle 
doelgroepen. 

3. bet bedrijfsondernemersklimaat van de buurt 

Het bedrijfs - en ondememersklimaat in de buurt wordt hetzelfde benaderd als de 
bovenstaande twee factoren. Ook al zal de woonwerkconsument een locatie niet 
meteen afwijzen wanneer bet ondememersklimaat bijvoorbeeld inhoud dat 
plaatselijk en regionaal opererende ondememingen worden aangetrokken, terwijl 
zij als ondememersklimaat enkel een aantrekkingskracht op plaatselijke 
ondememingen wensen. Er wordt in bet onderzoek gewoon uitgegaan van de 
percentages per doelgroep en ondememersklimaatniveau. 

Score LoClllllfllcler 4: Hit ondlmemlrlkllnu In de buurt II Totaal A B C 
1 Welnia aantrekkinaskracht op ondememinaen 31% 23% 40% 32% 

2 Hoofdzakeliik Plaatseliik opererende onderneminaen 24% 35% 27% 16% 

3 Plaatselijk en regionaal opererende ondememingen 24% 27% 33% 19% 

4 Regionaal en landeliik opererende ondememingen 13% 4% - 25% 

5 Landeliik en internationaal nn,,rerende ondememinaen 8% 11% - 8% 

Tabel 5.19 Toelichting ondernemersklimaat in de buurt. 

Dit betekent dat geconcludeerd lean worden dat de gemiddelde 
woonwerkconsument bet liefst gehuisvest wil worden op een locatie waar een 
ondememersklimaat heerst varierend van geen aantrekkingskracht tot maximaal 
plaatselijk en regionaal opererende organisaties. Hierbij kan worden opgemerkt dat 
de dienstverlenende doelgroepen de grootste voorkeur hebben voor geen 
aantrekkingskracht en dat de creatief, ambachtelijke sector een iets grotere 
aantrekkingskracht wenst. 

4. de andere bedrijvigheid in de buurt 

De andere bedrijvigheid in de buurt wordt laag gewaardeerd door de gemiddelde 
woonwerkconsument in vergelijking met alle andere locatiefactoren (tabel 5.13) en 
kan dan ook verwaarloosd worden voor bet instrument. 

Score I 3: 0.andere : OD de locatle Totaal A B C 
1 Geen 14% 12% 27% 11% 

2 Enkele (maximaal 5 andere onderneminaenl 24% 31% 20% 22% 

3 Malia (tussen 5 en 10 andere onderneminaenl 35% 27% 53% 32% 

4 Aanzienli ik ttussen 10 en 15 andere ondernemingen) 18% 23% - 22% 

5 Veel (meer dan 15 andere ondememinaen) 9% 7% - 13% 

Tabel 5.20 Andere bedrijvigheid in de buurt. 

Er kan wel worden geconcludeerd dat het merendeel van de 
woonwerkconsumenten maximaal 10 andere ondememingen in de buurt will en. De 
persoonlijke dienstverlening laat dit bet sterkste zien, de andere twee doelgroepen 
willen nog met een percentage rond de 30% gevestigd worden in een buurt met 
meer dan 10 ondememingen. 
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5. de homogeniteit van andere ondernemingen in de buurt 

Wat betreft de homogeniteit van andere ondememingen kan worden geconcludeerd 
dat de waardering zo laag is dat het belang van dit aspect kan worden 
verwaarloosd. 

Score Locdlfllc:IGr 6: De "-ltelt 11811 de andn bedrl,._, "" de localle Totaal A B c .. 
1 Geen andere ondememinaen in de buurt 10% 12% 13% 8% 

2 Van de andere ondememinaen in de buurt is aeen enke!e overeenkamstia met uw branche 41% 46% 47% 35% 

3 Van de andere ondememincen in de buurt is een enke!e overeenkomstic met uw branche 44% 38% 40% 49% 

4 Van de andere onderneminaen in de buurt is rede!iik deel overeenkomstia met uw branche 5% 4% - 8% 

5 Van de andere ondememingen in de buurt is een croot dee! overeenkomstia met uw branche - - - -

Tabel 5.21 Toelichting homogeniteit van andere bedrijvigheid in de buurt. 

Wanneer van de andere ondememingen op de locatie er geen een of enkele 
overeenkomstig zijn met de branche van de geenqueteerden is het grootste gedeelte 
van de woonwerkconsumenten tevreden wat betreft de homogeniteit van de andere 
bedrijvigheid op de locatie. Dit geldt voor alle doelgroepen. Het begrip branche is 
hier niet vergelijkbaar met de branches uit het onderzoek. Een tandarts en een 
fysiotherapeut behoren in het onderzoek beiden tot de persoonlijke dienstverlening, 
maar zijn in de wijk niet elkaars concurrenten. 
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5.5 Locatiefactoren; de locatie 

Nu volgt de tweede stap van het instrument. Deze stap houdt in dat met de 
overgebleven 15 locatiefactoren kan worden bepaald welke minimaal gewenste 
prestaties de doelgroepen hebben in vergelijking met de prestatie van een 
willekeurige locatie. Hiermee kan bepaald worden welke doelgroepen het meest 
geschikt zijn voor de locatie. 
Dit gebeurt wederom met behulp van een waarderingscijfer en de minimaal 
gewenste prestatie. De gebruikte methode om tot deze getallen te komen is anders 
dan bij de eerste stap van het instrument en daarom wordt in de komende tekst aan 
de hand van een voorbeeld duidelijk gemaakt wat deze methode inhoudt en 
vervolgens welke betekenis dit heeft voor het resultaat. 

De methode en het voorbeeld: 

Het voorbeeld betreft de doelgroep "creatief, ambachtelijke sector" en als 
locatiefactor wordt de "winkelvoorzieningen in de buurt" gebruikt. De doelgroep 
"creatief, ambachtelijke sector" heeft wat betreft de locatiefactor 
"winkelvoorzieningen in de buurt" de volgende scores als minimaal prestatieniveau 
m.b.v. de enquete aangegeven. 

- llkheld 1 2 3 4 5 

Resultaat 3 9 11 3 0 

Percentage 12% 34% 42% 12% 0% 

Betekenls llkheden 
1 Geen 

2 Buurtsteunount (1 tot onoeveer 5 winkels voor daoeliikse boodschannen\ 

3 Buurtwinkelcentrum 15 tot onaeveer 15 winkels voor vooral daaeliikse boodschannen\ 

4 Wiikwinkelcentrum (15 tot ongeveer 75 winkels voor alle boodschaooen\ 

5 Hoofdwinkelcentrum (meer dan 75 winkels voor alle boodschaooen\ 

Tabel 5.22 Toelichting bij voorbeeld. 

De berekening van het minimale prestatieniveau gaat als volgt: als belangrijkste 
criterium is opgesteld dat minimaal 80% van de desbetreff ende doelgroep 
binnen de gestelde prestatie moet vallen. 
De antwoorden zijn opgesteld in een stijgende volgorde wat betreft het niveau. Dat 
betekent dat de prestatie-eis van iemand die score I aangeeft ook wordt 
beantwoord wanneer score 2, of hoger, het prestatieniveau is. Dus kunnen de 
percentages bij elkaar worden opgeteld en blijkt in het voorbeeldgeval, dat bij 
scoreniveau 3, 88% van de respondenten tevreden is wat betreft de geboden 
prestatie. Dus wordt niveau 3, het buurtwinkelcentrum, de minimale gewenste 
prestatie van de doelgroep. Op deze manier kunnen voor alle doelgroepen de 
minimale gewenste prestaties van een locatie worden opgesteld (tabel 5.23). 
ledere minimaal gewenste prestatie is door middel van de overeenkomstige 
locatiefactoren gekoppeld aan een waardering. Deze waardering of weegfactoren 
zijn op te stellen door per doelgroep het gemiddelde van alle waarderingen 
varierend van de cijfers 1 t/m 10 per locatiefactor te bepalen. In de enquete is 
namelijk rechtstreeks gevraagd naar de waardering van de respondent ten opzichte 
van de locatiefactoren. Door deze vraagstelling is het mogelijk per doelgroep alle 
waarderingen bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal respondenten. Dit 
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gemiddelde is dan de weegfactor voor de desbetreffende locatiefactor. Ook alle 
weegfactoren zijn per doelgroep zichtbaar in tabel 5 .23. 

Locatlefactoren 

De winkelvoorzieningen in de buurt (5) 

De educatieve voorzieningen in de buurt (8) 

De horecavoorzieningen in de buurt (15) 

De culturele voorzieningen in de buurt (14) 

De speelvoorzieningen in de buurt (12) 

De groenvoorzieningen in de buurt (6) 

De ontsluiting van de wijk; de verkeersdoorstroming op en rand uw locatie (3) 

De bereikbaarheid met de auto (nabijheid van de snelweg) (1) 

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer (7) 

De nabijheid van sneltram en/ of metro (13) 

De nabijheid van een bushalte (9) 

Het aantal openbare parkeerplaatsen in de buurt (2) 

De zorgvoorzieningen in de buurt (11) 

De aanwezigheid van postkantoor en bank in de buurt (4) 

De zichtbaarheid van uw woonwerkwoning voor passanten (10) 

A. Creatief ambachtelijke sector 
B. Persoonlijke dienstverlening 
C. Zakelijke dienstverlening 
p = prestatie 
w = weegfactor 

A B 
D w D w 
3 7.5 3 7.2 

4 6.8 4 6.8 

2 4.7 2 5.4 

3 5.4 2 5.3 

3 5.3 3 6.2 

5 7.2 5 7.0 

5 7.7 5 8.1 

4 8.2 4 8.3 

4 6.8 4 7.9 

5 4.8 4 6.8 

5 6.2 5 7.3 

3 8.0 2 7.5 

4 6.8 4 6.3 

4 7.0 4 7.6 

4 5.8 4 7.8 

Tabel 5.23 Prestatie-eisen en weegfactoren t.o. v. de /ocatiefactoren; per doelgroep. 
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Op dit moment is de tweede stap van het instrument te bepalen. De minimaal 
gewenste prestaties en de weegfactoren, behorende bij de verschillende 
doelgroepen, toegekend aan de locatiefactoren, zijn bekend. Alvorens met stap drie 
verder te gaan is het interessant een aantal conclusies te verbinden aan de 
informatie uit bovenstaande tabel. 

Wanneer de prestatiescores van de verschillende doelgroepen met elkaar 
worden vergeleken blijkt dat de minimaal gewenste prestaties ten opzichte 
van de locatiefactoren van alle drie de doelgroepen redelijk vergelijkbaar 
zijn. Bij 9 van de 15 locatiefactoren geven alle drie de doelgroepen 
dezelf de minimaal gewenste prestatie aan. Wanneer daarentegen naar de 
waarderingen van de locatiefactoren wordt gekeken zijn er grotere 
verschillen te zien en blijken de doelgroepen af te wijken van het eerder 
opgestelde gemiddelde (tabel 5.13). Vandaar dat per doelgroep in tabel 
5.24 de factoren in volgorde van belangrijkheid zijn opgesteld en hier 
verder op wordt ingegaan. 
Met behulp van bovenstaande gegevens kan niet alleen worden bepaald 
welke doelgroep het meest geschikt is voor een bepaalde locatie. Er kan 
ook worden bepaald welke locatiefactoren in prestatie tekort komen om als 
gehele locatie geschikt te zijn voor een groter gedeelte van de 
woonwerkconsumenten. 
Een aantal factoren, zoals de speelvoorzieningen en de educatieve 
voorzieningen zijn afhankelijk van andere kenmerken van de doelgroep 
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dan de branche, hierbij gaat het om de huishoudensamenstelling van de 
respondent. Dit is zichtbaar in tabel 5 .25 . 

-,, 

Waan:lering Waan:lering w~. 
Locatlefactoren Tot A .R, , • 

1.De bereikbaarheid met de auto (nabiiheid van de snelweo) 8,21 8.2 (1) 8.3 (1) 

2.Het aantal openbare parkeerplaatsen in de buurt 7,87 8.012\ 7.5 (7) 

3.De uitstralina van de locatie m.b.t. het wonen en werken 7.77 7.514\ 7.7 (5) 

4.De ontsluitino van de wiik; de verkeersdoorstromino oo en rand uw locatie 7,74 7.7 (31 8.1 (2) 

5.De aanwezigheid van oostkantoor en bank in de buurt 7,38 7.0 (8) 7.6 (6) 

6.De winkelvoorzieninoen in de buurt 7,36 7.515\ 7.2 (10) 

7.Het bedrijfs - en ondememersklimaat van de buurt 7.28 7.1171 7.5181 

8.De oroenvoorzieninaen in de buurt 7,07 7.2 (6) 7.0 (12) 

9.De situerino van de locatie 6.90 6.6 (12) 7.2 (111 

10.De bereikbaarheid met het openbaar vervoer 6,78 6.8 (91 7.9 (3) 

11 .De educatieve voorzieningen in de buurt 6,59 6.8110\ 6.81131 

12.De nabiiheid van een bushalte 6,29 6.21131 7.3 (9) 

13.De zichtbaarheid van uw woonwerkwonino voor oassanten 6,27 5.81151 7.8 (4) 

14.De zorovoorzieninoen in de buurt 6,24 6.8 (111 6.3 (16) 

15.De andere bedriivioheid in de buurt 6.05 6.2114\ 6.8114\ 

16.De soeelvoorzieninoen in de buurt 5,58 5.31171 6.21171 

17.De nabiiheid van sneltram en/ of metro 5,41 4.81191 6.8 (15\ 

18. De homoaeniteit van andere onderneminoen in de buurt 5.23 5.2 (18\ 5.9118\ 

14.De culturele voorzieningen in de buurt 5,10 4.7 120\ 5.41191 

15.De horecavoorzieninoen in de buurt 5,01 5.4116\ 5.31201 

A. Creatief ambachtelijke sector 
B. Persoonlijke dienstverlening 
C. Zakelijke dienstverlening 

Tabel 5.24 Waardering /ocatiefactoren; per doelgroep(volgorde van belangrijkheid). 

De resultaten uit tabel 5 .24 geven een gedetailleerd beeld van de verschillende 
doelgroepen. Een aantal factoren in het bijzonder spelen hier een belangrijke rol. 
De bijbehorende waarderingen zijn dan ook 'vet ' gedrukt en worden in de 
volgende tekst toegelicht: 

De doelgroep "zakelijke dienstverlening" is, door het grootste aantal 
respondenten, van invloed op het totale gemiddelde, want de volgorde van 
belangrijkheid van deze doelgroep vergeleken met de volgorde van de 
gemiddelde woonwerkconsument is precies dezelfde. Deze doelgroep 
behoeft dan ook geen toelichting, deze is reeds beschreven bij tabel 5 .13. 
De doelgroep "creatief, ambachtelijke sector" laat wel een antler beeld 
zien, alleen blijft dit beperkt in minimale veranderingen. De meest 
opvallende aspecten zijn dat de doelgroep minder waarde hecht ( dan 
gemiddeld) aan de aanwezigheid van postkantoor en bank, en meer aan de 
groenvoorzieningen in de buurt. Ook de situering van de locatie t.o.v. de 
stad, het woonwerkmilieu, wordt minder belangrijk gevonden. 
De doelgroep die wel een grote verandering ten opzichte van het 
gemiddelde laat zien is de persoonlijke dienstverlening. Opvallende 
aspecten zijn o.a. de zichtbaarheid van de woonwerkwoning, waar erg veel 
waarde aan wordt gehecht in vergelijking met de andere doelgroepen. Dit 
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geldt ook voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Daarentegen 
worden het aantal openbare parkeerplaatsen, de winkel - en de 
groenvoorzieningen in de buurt veel lager gewaardeerd. 

Gezien de gedetailleerde opstelling van tabel 5 .24 is het in principe mogelijk een 
advies uit te brengen voor iedere willekeurige locatie in Nederland of er 
mogelijkheden zijn om wonen met werken te combineren op het niveau zoals in <lit 
onderzoek wordt onderscheiden. Daarentegen moeten er nog steeds een aantal 
'afspraken' wat betreft de hantering van de getallen worden gemaakt. De 
prestatiescores kunnen gebruikt worden om de doelgroepen van elkaar te 
onderscheiden en alle rninimaal gewenste prestaties (tabel 5.23) worden dan ook 
als feiten gehanteerd. 
Bij de waardering van de locatiefactoren is <lit anders. In de tekst op de vorige 
pagina is al aangegeven wat de belangrijkste kenmerken zijn van de waardering per 
doelgroep alleen tot nu toe ontbreken de consequenties voor het gebruik van het 
instrument. 
Wanneer het instrument wordt gehanteerd zullen niet een voor een alle 
locatiefactoren word en af gegaan om te bepalen welke prestaties geleverd moeten 
worden om de geschiktheid van een locatie te bepalen voor een zo groot mogelijk 
gedeelte van de doelgroepen. Het zal namelijk niet zo zijn <lat een locatie 
ongeschikt is voor de geselecteerde doelgroepen wanneer er te weinig culturele 
voorzieningen zijn, of wanneer de snelweg 300 meter verder ligt dan de gestelde 
norm. Om een compleet beeld te scheppen, zijn deze normen gesteld, maar in de 
hantering ervan gaat het om de algehele interpretatie van alle factoren samen. Deze 
interpretatie zal dan ook gedeeltelijk afhangen van de omstandigheden op de te 
onderzoeken locatie en van de uitgangspunten hier opgesteld. 
Ondersteund door de literatuur uit hoofdstuk 4 en de waarderingscijfers uit tabel 
5 .24 worden de volgende factoren onderscheiden die samen het gehele beeld 
moeten vormen van een geschikte woonwerklocatie. 

De infrastructurele aspecten: 
De infrastructuur is het belangrijkste aspect voor de woonwerkconsumenten. 
Dit betekent <lat er op geringe afstand een snelweg gesitueerd moet zijn. 
Tevens zal de verkeersdoorstroming op en rond de locatie geen belemmeringen 
moeten vertonen en het aantal openbare parkeerplaatsen moet van zo'n orde 
zijn dat parkeerproblemen zo goed mogelijk voorkomen kunnen worden. Aan 
deze aspecten wordt zeer veel waarde gehecht en dus zal de gestelde norm bij 
de factoren ook zwaar wegen in de beoordeling ervan. 

Het voorzieningenniveau: 
Het voorzieningenniveau is een ruim begrip en er zijn verschillende factoren 
die hier toe behoren. De belangrijkste factoren die bij de toepassing van het 
instrument samen een beoordeling moeten vormen zijn als eerste het 
winkelvoorzieningenniveau in de buurt. Als tweede factor dienen er in de buurt 
van de locatie een postkantoor en een bank aanwezig te zijn en ook de 
groenvoorzieningen en de educatieve voorzieningen behoren tot het rijtje van 
de voorzieningen. Met name deze laatste twee factoren worden minder 
gewaardeerd en zullen bij de beoordeling van een te onderzoeken locatie dan 
ook minder zwaar wegen. 

Voorzieningen gerelateerd aan het openbaar vervoer: 
De voorzieningen met betrekking tot het openbaar vervoer worden door de 
afzonderlijke doelgroepen laag gewaardeerd. De hoogste waardering van deze 
soort factoren wordt gegeven aan de nabijheid van een treinstation, gevolgd 
door de nabijheid van een bushalte. De nabijheid van een sneltram of 
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metrohalte wordt als factor in het instrument verwaarloosd. De openbaar 
vervoer voorzieningen worden laag gewaardeerd vergeleken met bovenstaande 
aspecten. Echter doordat de doelgroep persoonlijke dienstverlening als enige 
doelgroep zeer veel waarde hecht aan de nabijheid van een treinstation of 
bushalte moet hier rekening mee worden gehouden bij de beoordeling van de te 
onderzoeken locatie. 

Zichtbaarheid van de woonwerkwoning voor passanten: 
Net als bij de openbaar vervoer voorzieningen is het de doelgroep persoonlijke 
dienstverlening die erg veel waarde hecht aan een locatiefactor terwijl de 
andere doelgroepen deze lager waarderen. Daardoor moet hier toch rekening 
mee worden gehouden in het instrument. 

Overige aspecten: 
Alle andere aspecten die niet genoemd zijn kunnen in het instrument worden 
verwaarloosd. Deze factoren spelen gezien de waardering een zeer bescheiden 
rol in de beoordeling van de mogelijkheden op een willekeurige locatie. 
De aangegeven waarderingen worden wel meegenomen in de opstelling van 
het instrument mocht er ooit sprake zijn <lat op een willekeurige locatie een of 
meerdere van de factoren besproken moet worden. 

Invloed doelgroepkenmerken 

Op bladzijde 65 wordt geconcludeerd <lat het mogelijk is <lat bepaalde kenmerken 
van de verschillende doelgroepen bepalend kunnen zijn voor de minimaal gewenste 
prestaties van bepaalde factoren. Na bestudering van de enqueteresultaten blijkt <lat 
<lit over het algemeen mee valt en te verwaarlozen is voor het gebruik van het 
instrument, maar het is wel interessant om een aspect toe te lichten. 

In tabel 5.25 is te zien <lat de waardering van de gemiddelde woonwerkconsument 
voor de educatieve - en speelvoorzieningen veel hoger is, wanneer de 
huishoudensituatie een gezin met kinderen betreft dan wanneer er een kinderloze 
gezinssituatie is. Het is dus mogelijk <lat bepaalde respondenten bij het invullen 
van de enquete worden bei'nvloed door bepaalde omstandigheden. Dit is het risico 
van de enquete en daarom zal bij de uiteindelijke resultaten altijd rekening moeten 
worden gehouden met de juiste interpretatie van de gegevens. 

Waarderlng 
Waarderlng educatleve 

enlnaen voorzlenlnaan 

Resoondent met kinderen 6.3 7.6 

Respondent zonder kinderen 4.0 4.6 

Tabet 5.25 Effect huishoudensamenstelling op locatiefactoren. 
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5.6 Productvormen 

W anneer met behulp van het instrument is bepaald in hoeverre de locatie past bij 
de woonwerkconsument, moet worden bepaald welke productvormen het beste 
passen bij de doelgroepen. In de enquete is gevraagd aan de woonwerkconsument 
om hun voorkeur aan te geven voor een bepaald producttype. Hierbij werd tevens 
gevraagd om een 2e, 3e en 4e keuze aan te geven. Zoals in hoofdstuk 4 bepaald zijn 
er 4 verschillende producttypen en per producttype is dan ook door de 
respondenten aangegeven in hoeverre er sprake is van een 1 e tot en met een 4e 
voorkeur. 

Het overzicht: 

I Creatief ambachtelijk I Pers. dienstverlening I .zak. dienstverlening 
A B C D A B C D A B C D 

1 7% 24% 62% 7% 27% 20% 53% 13% 19% 68% 

2 12% 46% 27% 15% 34% 13% 20% 33% 8% 41% 32% 19% 

3 61% 12% 12% 15% 13% 7% 27% 53% 35% 27% 38% 

4 19% 19% 62% 27% 60% 13% 43% 14% 43% 

Totaal 3• 2• 1• 4• 2• 4• 1• 3• 4• ~ 1• 4• 

A 

B 
C 

D 

Tabet 5.16 Voorkeur producttypen; a/gemeen en met doe/groepenonderscheid. 

De bovenstaande tabel moet als volgt worden 'gelezen': 
Van de doelgroep "creatief ambachtelijke sector" heeft 62% als eerste voorkeur de 
productvorm, type C de woonwerkwoning, vemoemd. Type A en D kregen 7% van 
de le voorkeursstemmen en type B 24%. Op deze manier is ook bijgehouden hoe 
de percentages zich verhouden bij de 2C, 3e en 4e voorkeur. 

Uit de tabel kan dus worden afgeleid <lat de voorkeur voor producttype C zeer 
groot is. Producttype C, de woonwerkwoning, heeft van iedere doelgroep de eerste 
voorkeur gekregen. Het bedrijfshaltype is voor de gemiddelde 
woonwerkconsument de tweede keuze, maar <lit geldt niet wanneer de doelgroepen 
afzonderlijk worden onderzocht. Eigenlijk is enkel de eerste voorkeur een 
eenduidige keuze en is het verder per doelgroep verschillend hoe de tweede, derde 
en vierde keuze zijn verdeeld onder de producttypen. De doelgroep "creatief 
ambachtelijke sector" heeft als 2e voorkeur het bedrijfshaltype, terwijl de doelgroep 
"persoonlijke dienstverlening" de huiskamerondememing als 2e voorkeur heeft. Bij 
de doelgroep "zakelijke dienstverlening" is het zelfs zo <lat er geen sprake is van 
een 3e voorkeur, omdat de 1 e en 2e keuze voor respectievelijk de woonwerkwoning 
en het bedrijfshaltype erg groot is en de andere typen bijna evenveel genoemd 
worden als 4e keuze. 
De derde en vierde voorkeur van een bepaalde doelgroep voor een 
woonwerkproduct zeggen eigenlijk alleen iets over de marktkansen van een 
bepaalde productvorm en gebleken is <lat met name het woonwerkcomplex voor de 
onderscheiden doelgroepen geen potentiele huisvesting. Een tweede voorkeur 
daarentegen kan worden opgevat als een productvorm waar de geselecteerde 

I 
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doelgroepen rekening mee houden bij een eventuele keuze van huisvesting. In het 
instrument zal dan ook enkel met de eerste en tweede keuze worden bepaald welke 
productvormen geschikt zijn voor de doelgroepen en de locatie, want ook tussen 
deze twee onderzoekselementen is een relatie aanwezig. 

Er is ook uitgezocht welke combinatie er bestaat tussen de voorkeur van de 
woonwerkconsumenten voor bepaalde productvormen en de voorkeur om op een 
bepaalde locatie gehuisvest te worden. Het kan namelijk voorkomen dat er op een 
willekeurige locatie die onderzocht wordt al gerealiseerde woonwerkvormen zijn 
en dat het juist de vraag is of de aanwezige vormen wel de juiste zijn op die 
specifieke locatie. Ondanks het "relatief' kleine aantal enquetes die de 
verschillende product-locatie varianten moeten bepalen is het mogelijk een aantal 
uitspraken te doen aan de hand van onderstaande tabel. 

I Creatief ambachteliik I Pers. dienstverlenin2 I Zak. dienstverlenin2 
A B C D A B C D A B C D 

Loc1 4% 11% 7% 20% 3% 3% 18% 

Loc2 4% 11% 8% 3% 

Loc3 11% 27% 4% 13% 26% 8% 30% 
Loc4 8% 15% 4% 20% 7% 7% 8% 13qc. 

Loc5 3% 3% 

TVnAA Huiskamerondernemina 

r-e Bedriifshaltvne 

TvoeC Woonwerkwonina 

TVMO Woonwerkcomolex 

Loe 1 Landeliik 

Loc2 lndustrieterrein, rand stedeliik 

Loc3 Buiten het centrum; de woonwiik 

Loc4 Rand centrum; de oeriferie 

Loc5 Centrum, binnenstad 

Tabet 5.27 Product-locatie combinaties. 

Ten eerste kan geconcludeerd worden dat voor alle doelgroepen geldt dat er 
meerder productvormen mogelijk zijn op een locatietype. Hierbij wordt duidelijk, 
en dat geldt voor alle doelgroepen, dat het woningtype C ( de woonwerkwoning) 
het meest wordt gecombineerd met locatietype 3 ( de woonwijk). Verder zijn er een 
aantal opvallende cijfers, zoals bij de doelgroep "persoonlijke dienstverlening" 
waar 20% kiest voor een combinatie tussen de huiskamerondememing en een 
locatie aan de rand van het centrum. De keuze, bij alle drie de doelgroepen 
zichtbaar, voor een combinatie tussen de woonwerkwoning (type C) en het 
landelijke milieu, wordt ook relatief vaak gemaakt. De gearceerde combinaties zijn 
de meest gemaakte keuzen per doelgroep. Hier is een zekere mate van 
overeenkomst zichtbaar bij alle drie de doelgroepen. 
In het instrument zal afhankelijk van het type locatie worden bepaald of de 
geselecteerde productvormen voor de doelgroepen hiermee overeenkomen. 

I 

___________________________________ 71 



Hoofdstuk 5 Enquete 

5. 7 Productaspecten 

In deze subparagraaf wordt een overzicht gegeven van alle productaspecten en de 
minimaal gewenste prestaties van de doelgroepen ten opzichte van deze aspecten. 
Per aspect worden de enqueteresultaten weergegeven en volgt een korte 
toelichting. Er is geprobeerd zoveel mogelijk de resultaten van de gemiddelde 
woonwerkconsument en de resultaten per doelgroep weer te geven. 

De woonwerkverhouding 

In de enquete is gevraagd aan de woonwerkconsument of zij een gezamenlijke 
ingang of een gescheiden ingang willen hebben voor het woon - en werkgedeelte. 

Woonwerkverhoudlna Totaal A B C 
Elm gezamenliike ingang voor het woon - en werkgedeelte 9% 4% 7% 13% 

Gescheiden ingang voor het woon - en werkgedeelte 91% 96% 93% 87% 

Totaal De gemiddelde woonwerkconsument 

A Creatief, ambachtelijke sector 

B Persoonlijke dienstverlening 

C Zakelijke dienstverlening 

Tabel 5.28 De woonwerkverhouding. 

Geconcludeerd kan worden dat een ruime meerderheid (91 %) van de 
woonwerkconsumenten een woonwerkwoning wil met een gescheiden ingang voor 
het woon - en werkgedeelte. Dit geldt eigenlijk voor alle doelgroepen, zonder 
enige uitzondering. 

De woonwerksituering 

Vervolgens is als tweede vraag betreffende de productaspecten, gevraagd naar de 
woonwerksituering. Waar moet het werken t.o.v het wonen worden gesitueerd? 

Woonwerk&ltuerina Totaal A B C 

De werkruimte is in het woonaedeelte aesitueerd 1% 6% 

De werkruimte is naast het woongedeelte aesitueerd 47% 54% 47% 40% 

De werkruimte is onder het woongedeelte gesitueerd 49% 42% 47% 57% 

De werkruimte is boven het woongedeelte gesitueerd 3% 4% 3% 

Totaal De gemiddelde woonwerkconsument 

A Crealief, ambachtelijke sector 

B Persoonlijke dienstverlening 

C Zakeliike dienstverlenina 

Tabel 5.29 De woonwerksituering. 

Aan de hand van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de voorkeur van de 
gemiddelde woonwerkconsument uitgaat naar een woning naast of boven de 
werkruimte. Bij de gegevens per doelgroep blijkt hetzelfde alleen kan soms 
geconcludeerd worden dat er ook tussen deze twee aspecten nog een verschil zit. 
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Bijvoorbeeld de doelgroep zakelijke dienstverlening heeft een grotere voorkeur 
voor de situatie waarin de werkruimte onder de woonruimte is gevestigd. De 
doelgroep persoonlijke dienstverlening daarentegen heeft een voorkeur voor het 
werken naast het wonen. Het feit dat de gemiddelde woonwerkconsument aangeeft 
boven of naast het werkgedeelte te willen wonen, bevestigd de eerder besproken 
voorkeur voor de "woonwerkwoning" als productvorm. 

m1 gebruik en m1 wensen 

De derde vraag gaat over de wensen wat betreft het aantal vierkante meters 
bestemd voor wonen en werken. In een eerder stadium van de enquete is ook 
gevraagd naar een schatting van het huidige aantal vierkante meters. Deze 
resultaten zijn met de wensen vergeleken en zo ontstaat naast de precieze getallen 
ook een beeld of er behoefte is aan grotere of kleinere woningen, of dat alles in de 
huidige situatie naar wens is betreffende de oppervlakten in de woonwerkwoning 
van de respondent. 

Doe roe 
Creatief/ambachteli'k sector 

ldclelde woonwerkconsument 

m 
Werk huldl 

93 

101 

130 

112 

m m 
Wonen huldl Werk 

127 

154 

159 

147 

Tabel 5.30 m2 gebruik en m2 wensen per doe/groep. 

In de tabel is zichtbaar dat de gerniddelde woonwerkconsument (tabelrij; totaal) in 
de toekomst meer vierkante meters wenst voor het wonen en het werken. Hierbij is 
de vraag naar meer vierkante meters voor de werkfunctie het grootst. 
De doelgroep "zakelijke dienstverlening" vraagt de meeste vierkante meters voor 
zowel wonen als werken. Gevolgd door de doelgroep "persoonlijke 
dienstverlening" en de doelgroep "creatief, ambachtelijke sector" die het minste 
aantal vierkante meters vragen voor het woon - en werkoppervlak. Een opvallend 
detail van deze doelgroep is dat zij de grootste vraagstijging laten zien wat betreft 
het werkoppervlak. Het gaat hier om een vraagtoename van bijna 40 procent. 
Overigens moet worden vermeld dat het hier om schattingen gaat en dat de eerste 
indruk is dat de getallen aan de hoge kant zijn. Dit kan worden veroorzaakt doordat 
mensen vaak weinig weten over de precieze oppervlakten van de woning en 
werkruimte en deze dan ook vaak (te) hoog inschatten. 
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Privacyaspecten 

Het volgende onderwerp betreft de privacyaspecten. De woonwerkconsument is 
gevraagd aan te geven op welk niveau wonen en werken samen kunnen gaan 
binnen de woonwerkwoning. 

Prlva Totaal A B C 
Wonen en werken is strikt aescheiden 18% 4% 13% 27% 

Sooradisch is er contact tussen beide functies 47% 42% 50% 51% 

Regelmatig is er een overlap in activiteiten 28% 46% 20% 16% 

Zeer vaak is er een overlao 6% 8% 7% 3% 

Er is geheel geen scheiding tussen beide functies, ongeacht de overlast 1% 3% 

Totaal De aemiddelde woonwerkconsument 

A Creatief, ambachteliike sector 

B Persoonliike dienstverlenina 

C Zakeliike dienstverlenina 

Tabel 5.31 Privacyaspecten. 

Wat betreft de privacyaspecten is een duidelijk patroon zichtbaar. De gemiddelde 
woonwerkconsument geeft aan dat er als maximaal privacyaspect regelmatig een 
overlap in activiteiten tussen de woon - en werkfunctie mag zijn. Daarentegen 
geeft een grote meerderheid aan dat dit contact tussen het wonen en werken 
beperkt moet blijven tot een sporadisch niveau. Ook hierbij geldt dat er op 
doelgroepenniveau een enkele uitzondering geldt, zoals de doelgroep "creatief, 
ambachtelijke sector" die wonen en werken meer laten samengaan binnen de 
woning dan de dienstverlenende doelgroepen. 

Werkvoorzieningen 

Het vijfde aspect van de productaspecten is de behoefte van de 
woonwerkconsument voor bepaalde werkvoorzieningen. 

Wer1<voorzlenlnaen rotaa A B C 
Extra bekabeling en aansluitounten 95% 92% 93% 97% 

lnbraakbeveiliging 74% 65% 60% 86% 

Extra geluidsisolatie in verband met overlast omaevina 35% 46% 33% 27% 

Extra aeluidsisolatie in verband met overlast woonaedeelte 41% 35% 60% 35% 

Een aparte ontvanastruimte 39% 23% 47% 49% 

Aoarte sanitaire voorzieninaen 76% 77% 53% 84% 

Extra opslagruimte 43% 58% 27% 46% 

Eigen garage 34% 23% 53% 29% 

Totaal De oemiddelde woonwerkconsument 

A Creatief, ambachteliike sector 

B Persoonliike dienstverlening 

C Zakeliike dienstverlening 

Tabel 5.32 Gewenste werkvoorzieningen. 
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-

Er zijn drie werkvoorzieningen waarbij geconcludeerd kan worden dat het bijna 
niet meer om een wens gaat, maar om een eis. Hierbij gaat het om de extra 
bekabeling, inbraakbeveiliging van de werkruimte en aparte sanitaire 
voorzieningen. Deze drie voorzieningen worden door rninimaal driekwart van de 
respondenten "gewenst". De overige voorzieningen worden allemaal door 
ongeveer 30% a 40% van de respondenten gewenst. 

Woonvoorzieningen; aantal slaapkamer en woonkamergrootte 

Naast de werkvoorzieningen zijn er ook een aantal aspecten gerelateerd aan de 
woonfunctie. In dit geval het aantal gewenste slaapkamers en het gewenste aantal 
vierkante meters bestemd voor de woonkamer. 

Gem. aantal slaa Gewenate aantal m2 voor woonkamer 
Creatief, ambachteliik sector 3.4 60m2 

Persoonliike dienstverlenino 3.6 55m2 

Zakeliike dienstverlenino 3.5 62m2 

Totaal <aemlddelde woonwarkconsument) 3.5 60m2 

Tabel 5.33 S/aapkamer en woonkamer. 

Wat betreft de gewenste grootte van de woonkamer en het gewenste aantal 
slaapkamers is door alle doelgroepen een vergelijkbaar antwoord gegeven. 
Geconcludeerd kan worden dat het aantal slaapkamers dat de woonwerkconsument 
wil tussen de 3 en 4 hgt en dat de gewenste grootte van de woonkamer ongeveer 60 
m2 is. 

Woonvoorzieningen; de gewenste buitenruimte 

Naast het aantal slaapkamers en de grootte van de woonkamer zijn er nog meer 
aspecten gerelateerd aan de woonsituatie; zoals de buitenruimte. 

Bultenrulmte Totaal A B C 

Balkon 1% 2% 

Dakterras 16% 8% 27% 

Tuin 53% 42% 87% 49% 

Balkon en dakterras 3% 6% 

Balkon en tuin 7% 8% 6% 

Dakterras en tuin 20% 26% 13% 10% 

Totaal De gemiddelde woonwerkconsument 

A Creatief, ambachteliike sector 

B Persoonliike dienstverlening 

C Zakelijke dienstverlening 

Tabel 5.34 De gewenste buitenruimte. 

In de enquete werd eigenlijk gevraagd naar een voorkeur voor een van de drie 
buitenruimten. Echter na het verwerken van de getallen bleek dat een groot 
gedeelte van de respondenten ook een tweede keuze invulden in de vorm van een 
combinatie tussen een balkon, dakterras of tuin. Het is dan ook opvallend dat de op 
een na meest gekozen optie de combinatie is van een dakterras en tuin. De meest 
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gekozen optie als buitenruimte is nog steeds de tuin. In totaal heeft 80% van de 
woonwerkconsumenten alleen of in een combinatie aangegeven een tuin te willen. 
Dit geeft aan dat de woonwerkconsument dus niet in een woonwerkcomplex 
gehuisvest wil worden; een conclusie die al eerder is getrokken, maar nu dus 
bevestigd worden. 

Woonvoorzieningen; extra voorzi,eningen 

De laatste woonvoorzieningen waar in de enquete naar is gevraagd z1Jn de 
gewenste aanwezigheid van een garage, bijkeuken en extra bergruimte. 

Woonl/OOrZlenln-n· extra Totaal A B C 
Garage 64% 48% 79% 69% 

Bijkeuken 59% 48% 93% 54% 

Extra bergruimte 69% 80% 64% 63% 

Totaal De aemiddelde woonwerkconsument 

A Creatief, ambachteliike sector 

B Persoonliike dienstverlenina 

C Zakeliike dienstverlenina 

Tabel 5.35 Extra voorzieningen. 

De gemiddelde woonwerkconsument heeft voor alle drie de extra 
woonvoorzieningen een vergelijkbare voorkeur. Daarentegen is te zien dat de 
doelgroep "creatief, ambachtelijke sector" een grote voorkeur heeft voor extra 
bergruimte en dat de doelgroep "persoonlijke dienstverlening" een grote voorkeur 
heeft voor een bijkeuken. 

Parkeren 

Er is in de enquete ook gevraagd naar parkeerwensen. Hierin is onderscheid 
gemaakt in prive - en parkeerplaatsen. 

Paltteren Totaal A B C 
Prive parkeerplaatsen (gemiddeld aantal plaatsen) 2.4 2.3 2.0 2.5 

Bezoekers parkeerplaatsen (gemiddeld aantal plaatsen) 2.2 1.8 2.5 2.6 

Totaal De gemiddelde woonwerkconsument 

A Creatief, ambachteliike sector 

B Persoonliike dienstverlenina 

C Zakeliike dienstverlenina 

Tabel 5.36 Parkeerwensen. 

In de bovenstaande tabel is zichtbaar dat de gemiddelde woonwerkconsument een 
gemiddeld aantal prive-parkeerplaatsen - 2.4 in aantal - en gemiddeld 2.2 
bezoekersparkeerplaatsen wil. De aantallen bij de verschillende doelgroepen liggen 
logischerwijs rond deze gemiddelden, maar er dient te worden opgemerkt dat een 
aantal respondenten de gemiddelden sterk beinvloeden. Hierbij gaat bet om een 
aantal respondenten dat aangeeft geen of maximaal een parkeerplaats te willen (zie 
tabel 5.37). Overigens moet worden vermeld dat parkeren een van de grote 
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problemen is bij het gebruik van de woonwerklocatie. Tijdens het verspreiden van 
de enquetes en gesprekken met bewoners is gebleken dat er veel onenigheid in 
buurten bestaat over het gebruik van parkeerruimte. Het is dan ook van belang dat 
hier in toekomstige projecten rekening mee wordt gehouden. 

Aantal parkeerplaatsen 

G66n 1 2 3 4 
Prive 3 7 34 30 5 
Bezoekers 10 10 21 22 15 

Tabet 5.37 Aantal/en gewenste parkeerptaatsen (gemiddetde woonwerkconsument). 

Imago 

Het laatste aspect betreft het imago van de woonwerkwoning. In welke mate moet 
de woning wat betreft de uitstraling cq. het imago overeenkomen met bet product 
"werken". 

lmaao Totaal A B C 
De woonwerkwoning is geheel niet representatief voor het werk 3% 4% 3% 

De woonwerkwoning is niet representatief voor het werk 5% 8% 7% 3% 

De woonwerkwoning is redelijk representatief voor het werk 31% 32% 29% 31% 

De woonwerkwoning is representatief voor het werk 42% 32% 64% 40% 

De woonwerkwoning is zeer representatief voor het werk, het product 19% 24% 23% 

Totaal De gemiddelde woonwerkconsument 

A Creatief, ambachtelijke sector 

B Persoonlijke dienstverlening 

C Zakelijke dienstverlening 

Tabet 5.38 Het gewenste imago van de woonwerkwoning. 

Het gewenste imago van het woonwerkproduct is een zeer persoonlijk en subjectief 
onderwerp. Interessant is dat er een duidelijke voorkeur te constateren is voor een 
product dat "representatief moet zijn voor het woonwerkproduct". Hiermee wordt 
aangegeven dat de woonvorm wat betreft de vormgeving ondergescbikt is aan de 
werkfunctie. Dit geldt voor alle doelgroepen. 

Resume 

De productaspecten laten een beeld zien van alle wensen van de verschillende 
doelgroepen ten opzicbte van de productvormen. Hierbij moet worden vermeld dat 
de wensen van de doelgroepen weinig van elkaar verscbillen en dus geen 
onderscheidende rol spelen. De productaspecten zullen dan ook benadert worden 
als randvoorwaarden gesteld aan de verschillende productvormen. Deze rol lijft 
beperkt tot een aanvulling van bet onderzoek, om een zo groot mogelijk inzicbt te 
creeren in de woonwerksituatie van de doelgroepen. Mocht een locatie worden 
onderzocht waarbij al woonwerkvormen ontwikkeld zijn kan daarentegen worden 
bepaald of de woonwerkvormen gebreken vertonen in relatie tot de gestelde 
prestaties. 

_____________________________________ 77 



Hoo(dstuk 5 Enquete 

5.8 Resume 

Er is onder 167 woonwerkconsumenten een enquete gehouden om de ontbrekende 
aspecten uit het theoretische instrument in te vullen. Dit resulteerde in een respons 
van 47% en dat betekent dat er 78 respondenten hebben meegewerkt aan het 
onderzoek. Tijdens het enqueteren is ook een aantal andere aspecten bijgehouden 
en deze worden, alvorens de enqueteresultaten beknopt worden samengevat, eerst 
weergegeven. 
Het blijkt zo te zijn dat 51 % van de ontwikkelde woonwerkcombinaties een ander 
gebruik kent dan de van te voren toebedachte woonwerkfunctie. Hiermee wordt 
een onderdeel van de aanleiding van dit afstudeeronderzoek bevestigd, waarin 
wordt geconcludeerd dat er tot nu toe te weinig inzicht is in de 
woonwerkproblematiek en het daardoor regelmatig voorkomt dat de van tevoren 
toegekende voordelen van het combineren van wonen en werken, niet uitkomen. 
Wanneer er geen sprake is van een woonwerkinvulling wordt de meerderheid van 
de woningen gebruikt als 'normale' woning. 

Het eerste onderdeel van de enquete was het bepalen van de definitieve 
doelgroepen en het inzichtelijk maken van een aantal kenmerken van deze 
doelgroepen. Uit de enquete bleek uiteindehjk dat er drie doelgroepen 
onderscheiden moeten worden die gebaseerd zijn op de werkfunctie van de 
ondememingen; de branches. De drie doelgroepen zijn de: 

1. creatief, ambachtelijke sector; 
2. persoonlijke dienstverlening; 
3. zakelijke dienstverlening. 

In de beschrijving van de enqueteresultaten zijn consequent zowel de 
eigenschappen van de gemiddelde woonwerkconsument als de eigenschappen van 
de afzonderlijke doelgroepen weergegeven. In de komende tekst zullen de 
belangrijkste aspecten van beide weergaven worden opgesteld. 

Ongeveer 67% van de woonwerkconsumenten heeft als 
huishoudensamenstelling een gezin met een of meerdere kinderen. 
Het gemiddelde aantal werknemers hgt per doelgroep tussen 1.4 en 2.0 
werknemers. 
De gerniddelde leeftijd van de woonwerkconsument is 45 jaar en het 
gemiddelde inkomen hgt rond de €53.000. 
De gerniddelde leeftijd van de ondememingen is voor 85% van de 
woonwerkconsumenten ouder dan 5 jaar. 
Wanneer de doelgroepen bepaald zouden worden door een onderscheid in 
levensfasen van de ondemerningen, bhjkt dat de starter als doelgroep kan 
worden verwaarloosd, omdat slechts 4% van de respondenten starter bhjkt 
te zijn. 

Op het moment dat de doelgroepen bepaald zijn, is een viertal stappen doorlopen 
gelijk met de opbouw van het instrument. Ten eerste is onderzocht aan de hand van 
de resultaten welke voorkeuren de doelgroepen hebben betreffende het 
woonwerkmilieu. Hierbij viel op dat de meest geschikte locatie de woonwijk buiten 
het centrum is, de woonwerkuitstraling moet een lichte bedrijvigheid uitstralen en 
het ondememersklimaat mag maximaal inhouden dat plaatsehjk en regionaal 
opererende ondememingen worden aangetrokken. 
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De tweede stap van het instrument betreft de minimaal gewenste prestaties van de 
doelgroepen ten opzichte van de locatiefactoren. Tevens is bepaald hoe de 
doelgroepen de verschillende locatiefactoren waarderen. Hierbij is opvallend dat de 
infrastructurele aspecten het belangrijkst worden gevonden wat betreft de 
waardering. Op de tweede plaats komt de waardering van de winkelvoorzieningen 
en de aanwezigheid van postkantoor en bank. Pas hiema komen de voorzieningen 
met betrekking op het openbaar vervoer. Aspecten als de groenvoorzieningen, 
educatieve voorzieningen en de zichtbaarheid van de werkwoning worden 
middelmatig gewaardeerd. Overigens kan ook geconcludeerd worden dat dit voor 
alle doelgroepen geldt, behalve voor de persoonlijke dienstverlening die 
bijvoorbeeld veel meer waarde hecht aan de zichtbaarheid van de 
woonwerkwoning. 
Tevens is gebleken dat de minimaal gewenste prestaties t.o.v. de locatiefactoren 
per doelgroep weinig verschillen. Bij maar liefst 9 van de 15 locatiefactoren wordt 
door alle drie de doelgroepen het zelfde prestatieniveau gewenst. Het is dan ook 
met name de waardering van de verschillende locatiefactoren die een rol speelt in 
de doelgroepenselectie. 

De derde en vierde stap van het instrument houdt de voorkeur van de doelgroepen 
in ten opzichte van de productvormen en de kenmerken van deze 
woonwerkvormen; de zogenaamde productaspecten. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat de voorkeur voor de productvorm "woonwerkwoning' het grootste is. 
Dit geldt voor alle doelgroepen en dit houdt in dat het merendeel van de 
woonwerkconsumenten wil wonen naast ofboven de werkruimte. 
Een ander belangrijk productaspect is het feit dat 91% van de 
woonwerkconsumenten een gescheiden ingang wil voor het woon - en 
werkgedeelte. Zonder verder alle aspecten afzonderlijk te benoemen kan 
geconcludeerd worden dat een beeld is ontstaan van de wensen en voorkeuren van 
de doelgroep ten opzichte van de woonwerkvormen en de bijbehorende 
kenmerken. Dit geldt ook voor de voorkeuren voor het woonwerkmilieu en de 
locatiefactoren en dus is het mogelijk om het gehele instrument op te stellen. Dit 
gebeurt in hoofdstuk 6. 
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6 INSTRUMENT 

In dit hoofdstuk vindt de definitieve weergave plaats van het instrument. De 
elementen die de opbouw van het instrument bepalen zijn inmiddels voldoende 
toegelicht en het functioneren van het instrument in de praktijk wordt in het 
komende hoofdstuk getoetst. Deze weergave is dan ook opgesteld omdat de 
uiteindelijke vormgeving en creatie van het instrument een mijlpaal is in het 
onderzoek en het verdient om apart weergegeven te warden. Tevens 
vergemakkelijkt dit de Lezer om zonder a/le aspecten er omheen enkel het 
instrument te bekijken, dan we/ te gebruiken. 

6.1 Het instrument 

De vier stappen van het instrument staan achter elkaar weergegeven en bij iedere 
stap is een korte toelichting weergegeven van de theoretische werking. Deze 
opstelling van de stappen en bijbehorende beschrijving maken het mogelijk om in 
hoofdstuk 7 het instrument direct te gebruiken in een aantal case studies. 

6.2 Stap 1. Het woonwerkmilieu 

De eerste stap van het instrument betreft een vergelijking tussen de prestatiewensen 
van de doelgroepen en de prestaties van een willekeurige locatie ten opzichte van 
het woonwerkrnilieu. In de onderstaande tabel staat voor de gemiddelde 
woonwerkconsument (totaal) en de afzonderlijke doelgroepen weergegeven bij 
welke omstandigheden van het woonwerkmilieu, de willekeurige locatie geschikt 
is voor een gedeelte van deze doelgroepen. 

- 1:-... e1e-1.o.v.Clellld T- A • C 

1 l.aooet•k 20% 15% 20% 24% 

2 lndustrieterreln, rand stedeliik 12% 15% 7% 11% 
3 Rand stedelijk, l'Wfffferie 22% 16% 33% 22% 
4 Builen hat centn.rn de woonwtik ◄◄% 5◄% 40% 36% 
5 Centrun, blnnenstad 2% 5% - ·•-YMCle-m.b.L_M_ T- A I e 
1 Slraalt aMn bed""'"'held ult 4% 8% 7% 

2 Straah In ~e mate bedrtiviaheid uit 47% 50% 60% 41% 
3 Slraalt bedriJvloheid u~ en de woonsituatie wardl Wchletijk belnvlaedl . 40% 31% 33% 49% 

4 Heetl een ste<ke bedriifsmaliae ultstra,na 8% 11% 8% 

5 Heeft een zeer sterke bedliifsmauae Litstralina 1% 2% - lndiln ■- T- A • C: 
1 Welnla aanlrelddnaskrachl oo ondememinaen 31% 23% 40% 32% 

2 Hooldzakeliik l)laalSetijk ,,,,..,.,..,,,.e ondememinaen 24% 35% 27% 16% 

3 f>t::121tAliik en ~ nnAf"IWArV1A ondememinaen 24% 27% 33% 19% 

4 RAaionaal en landAMlk o.......-e ondememinaen 13% 4% 25% 

5 t.aooet,k en inlematlonaal ooererende ondememinaen 8% 11% 8% - ..... _ ,de- ·- A • C: 

1 Geen 14% 12% 27% 11% 
2 Enkele tmaximaa, 5 andere ondememinaenl 24% 31% 20% 22% 

3 Matlo (lussen 5 en 10 andere andememinaenl 35% 27% 53% 32% 

4 AanzienlWk llussen 10 en 15 andere ondememinaen\ 18% 23% 22% 

5 Veet Cmeer dan 15 andere ondernemlnoenl 9% 7% 13% - - ·--- T- .. • C 

1 GMn andere ondememlnaen in de buurt 10% 12% 13% 8% 

2 Van de andere ondememlnoen In de buuft is aHn enkele overeenkomsUa met uw branc:he 41% 46% 47% 35% 

3 Van de andere ondememinnAn in de buOO is een enkele overeenkomstia met uw brandl8 ◄◄% 36% 40% 49% 

4 Van de andere ondememlnaen in de buurt is redeliik deet overeenkomstia met uw b<andle 5% 4% 8% 

5 Van de andere ondememin<>M in de buurt is een aroot deet overeenkomstia met uw b<andle 

1'111111 De ru:imtddetde 'NOOnwet'koonsument .. Crealiel ambachletiike seclor 

I Persoooliike dienstveri..Wna 
C Zal<elike dienstverienina 

Tabel 6.1 Woonwerkmilieufactoren en bijbehorende percentages. 
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Wanneer een willekeurige locatie ten aanzien van de vijf onderscheiden 
woonwerkmilieufactoren wordt onderzocht, kan worden bepaald wat voor 
woonwerkmilieu er op de willekeurige locatie aanwezig is. Met behulp van deze 
wetenschap en tabel 6.1 kunnen een aantal aspecten worden bepaald. 

Er kan worden bepaald in welke mate het woonwerkmilieu op de locatie 
geschikt is voor de gemiddelde woonwerkconsument. Hierdoor is er een 
eerste indruk over de woonwerkmogelijkheden 
Vervolgens kan er worden bepaald welke in welke mate de het 
woonwerkmilieu geschikt is voor de verschillende doelgroepen. Hierbij 
kan tevens worden vastgesteld, mits relevant, welke doelgroep het beste bij 
het woonwerkmilieu past. 
Tenslotte kan ook een advies worden opgesteld of het mogelijk is, door 
bepaalde veranderingen in bet woonwerkmilieu aan te brengen, om voor 
een groter gedeelte van de doelgroepen een geschikte locatie te creeren. 

6.3 Stap 2. De locatiefactoren 

De tweede stap van bet instrument betreft een vergelijking tussen de minimaal 
gewenste prestaties van de doelgroepen en de prestaties van een willekeurige 
locatie ten opzicbte van de locatie. In de onderstaande tabel staat voor de 
gemiddelde woonwerkconsument (totaal) en de afzonderlijke doelgroepen 
weergegeven welke minimaal gewenste prestaties de verscbillende doelgroepen 
hebben ten opzichte van de verschillende locatiefactoren. Verder is per 
locatiefactor ook de waardering van de verschillende doelgroepen weergegeven. 

Locatlefactoren A 
D 

De bereikbaameid met de auto (nabijheid Vall de snelweg) (1) 

4 

He! aantal openbare parkeerplaatsen In de buul1 (2) 

3 

De ontsluiting van de wijk; de verkeersdoorstroming op en rond uw locatie (3) 
5 

De ~heid Vall postkarnoor en bank in de buurt (4) 
4 

De winketvoorzieningen in de buul1 (5) 

3 

De groenvoorzieningen In de buurt (6) 

5 

De bereikbaameld met hel openbaar ve,voer (7) 

4 
De educatieve voonleningen In de buurt (8) 

4 

De nabijheid van een bushalle (9) 

5 

Oe zkhtbaarhekt van 1.1W ~ning voor passanten (10) 
4 

De zorgvoorzleningen In de buurt (11) 

4 

De speelvoorzleningen In de buurt (12) 

3 

De nabijheid van sneltram en/ ol melro (1 3) 

5 

De rukurele voonieningen in de buurt (14) 

3 

De hotecavoorzieningen In de buurt (15) 

2 

A. Creatief ambachtelijke sector 
B. Persoonlijke dienstverlening 
C. Zakelijke dienstverlening 
Tot= gerniddelde woonwerkconsument 
p = prestatie 
w = weegfactor 

B 
w D 

8.2m 4 m 

8.0/2) 2 /6) 

7.7 (3) 5 (2) 

7.016\ 4 15\ 

7.5 /4) 3 /8\ 

7.2 (5) 5 /9) 

6.8 /7l 4 /3) 

6.818\ 4110\ 

6.2 110\ 5 (7\ 

5.8/11) 4 /4) 

6.8/9) 4 (12) 

5.3 (13) 3 113\ 

4.8114\ 4111\ 

5.4 /12) 2 /13) 

4 .7 (15) 2 (14) 

Tabel 6.2 Locatievoorzieningen en bijbehorende waarderingen. 

C Tot 
w D w 
8.3 4 8.2/1) 4 

7.5 3 8.0 /2) 3 

8.1 5 7.613\ 5 

7.6 4 7.514\ 4 

7.2 4 7.4 /5) 3 

7.0 5 7.0 /6) 5 

7.9 5 6.317\ 4 

6.8 4 6.3 18\ 4 

7.3 5 6.0 (9) 5 

7.8 4 6.0/10) 4 

6.3 5 5.8 111\ 5 

6.2 3 5.5112) 3 

6.8 5 5.3 /13) 5 

5 .3 3 4.8 (14) 3 

5.4 2 5.1 115\ 2 

5 01 

7,87 

7,74 

7 38 

7,36 

7,07 

6 78 

659 

6,29 

627 

6,24 

5 58 

5 41 

5,10 

5,01 
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Wanneer een willekeurige locatie ten aanz1en van de locatiefactoren wordt 
onderzocht, ontstaat een prestatiebeeld van de locatie. Met behulp van dit 
prestatiebeeld en tabel 6.2 kunnen een aantal aspecten worden bepaald. 

Er kan worden bepaald in welke mate het de locatie geschikt is voor de 
gemiddelde woonwerkconsument. Net als bij de woonwerkmilieufactoren 
is dit een eerste indicatie van de mogelijkheden. 
Vervolgens kan er worden bepaald welke in welke mate de locatie 
geschikt is voor de verschillende doelgroepen. Hierbij kan tevens worden 
vastgesteld, mits relevant, welke doelgroep het beste bij de locatie past. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het voor iedere locatiefactor kan 
worden vastgelegd in hoeverre de geboden prestatie overeenkom met die 
van de doelgroepen. Het uiteindelijke resultaat - of de locatie geschikt is 
voor een bepaald deel van de doelgroepen - wordt niet door een of door de 
afzonderlijke locatiefactoren bepaald. Hierbij gaat het om een combinatie 
van factoren. De waardering van de doelgroepen ten opzichte van de 
verschillende locatiefactoren speelt hier een grote rol. Wanneer namelijk 
bekend is welke doelgroep het meest geschikt is kan specifiek voor deze 
doelgroep bepaald worden welke locatiefactoren in prestatie tekort komen 
en zodoende een verbetering behoeven. 
Tenslotte kan ook een advies worden opgesteld of het mogelijk is, door 
bepaalde veranderingen in de locatiefactoren aan te brengen, om voor een 
groter gedeelte van de doelgroepen een geschikte locatie te creeren. 

6.4 Stap 3. De productvormen 

De eerste twee stappen van het instrument kunnen afzonderlijk van elkaar worden 
uitgevoerd. De derde stap daarentegen is het vervolg op deze stappen. Wanneer 
namelijk bekend is welke doelgroepen geschikt zijn voor de locatie kan worden 
bepaald welke productvormen het beste voor de doelgroepen kan worden 
ontwikkeld. Met behulp van onderstaande tabel - waarin de verschillende 
voorkeuren van de doelgroepen ten opzichte van de productvormen zijn 
weergegeven - kan deze stap worden gemaakt. 

I Creatief ambachtelijk I Pers. dienstverlening I Zak. dienstverlenimi 
PRODUCTTYPEN PRODUCTTYPEN PRODUCTTYPEN 

,,_.,_ A B C D A B C D A B C 

1" 7'11, 24'11, 62'11, 7'11, 27'11, 2()'11, 53% 13'11, 19% 68% 

,,. 12% 46'11, 27% 15% 34'11, 13% 2()'11, 33% 6'11, 41 % 32% 

Towl ,,. ,,. 1" ... ,,. ... 1" ,,. ... .. t" 

Huiskamerondernemin 

Tabel 6.3 Voorkeur productvormen. 

In vergelijking met hoofdstuk 5 zijn hier alleen de percentages weergegeven 
gerelateerd aan de eerste en tweede voorkeur van de verschillende doelgroepen, 
omdat het in de praktijk niet voor zal komen dat een woonwerkconsument interesse 
heeft in een woonwerkvorm die niet zijn eerste of tweede keuze is. 

D 

19% 

... 

I 
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Mocht er sprake zijn van een willekeurige locatie die wordt onderzocht met het 
instrument, waarbij er sprake is van al aanwezige woonwerkvormen kan met de 
onderstaande tabel worden bepaald, of de woonwerkconsumenten van de 
verschillende doelgroepen die op die locatie gehuisvest zijn ook daadwerkelijk in 
het desbetreff ende product willen wonen en werken. 

I Creatief ambachtelijk I Pers. dienstverlening I Zak. dienstverlerung 
PRODUCTTYPEN PRODUCTTYPEN PRODUCTTYPEN 

Locatie A B C D A B C D A B C 
Loc1 4% 11% 7% 20% 3% 3% 18% 

Loc2 4% 11% 8% 3% 

Loc3 11% 27% 4% 13% 26% 8% 30% 

Loc4 8% 15% 4% 20% 7% 7% 8% 13% 

Loc5 3% 3% 

A Huiskamerondernemin 

B Bedri"fshal e 

C 

D 
Landeli'k 

Loc2 industrieterrein, rand stedeli'k 

Loc3 buiten het centrum; de woonwi"k 

Loc4 rand centrum; de eriferie 

Loc5 centrum, binnenstad 

Tabel 6.4 Productvormen gerelateerd aan de locatietypen. 

6.5 Stap 4. De productaspecten 

Met stap vier, de laatste stap van het instrument, wordt een invulling gegeven aan 
de geselecteerde productvormen; de productaspecten. Per doelgroep is bepaald 
welke wensen en voorkeuren er zijn ten opzichte van deze productaspecten en 
zodoende kan voor de (geselecteerde) doelgroepen worden bepaald welke 
kenmerken de geselecteerde productvorm( en) moeten hebben. Aangezien de 
productaspecten niet gerelateerd zijn aan specifieke productvormen spelen de 
productaspecten enkel een aanvullende rol in het instrument. De aspecten worden 
in principe benaderd als randvoorwaarden aan de productvormen (in het algemeen) 
om deze zo geschikt mogelijk te maken voor de doelgroepen. 
Aangezien de productaspecten in hoof dstuk 4 al zijn opgesteld en in hoofdstuk 5 al 
zijn beschreven volstaat bier een weergave van alle resultaten achter elkaar en is 
een beschrijving overbodig. 

• De woonwerkverhouding; 
Het woon - en het werkgedeelte moeten gescheiden ingangen hebben. 

• De woonwerksituering; 
Het wonen moet naast of boven het werk gesitueerd zijn. 

• m2 gebruik en m2 wensen; 
De gemiddelde woonwerkconsument wenst 140 m2 voor werk en 170 m2 voor 
wonen 

D 

I 
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• Privacyaspecten; 
Aile doe/groepen wensen bij de interactie tussen de functies wonen en werken 
binnen de woning dat deze beperkt blijft tot een /aag niveau, waarbij het 
contact zeer gering is en sporadisch voorkomt. 

• Werkvoorzieningen; 
Aile doe/groepen willen minimaa/ a/s werkvoorzieningen de aanwezigheid van 
extra bekabeling en aans/uitpunten voor JCT, beveiliging en een aparte 
sanitaire ruimte. 

• Woonvoorzieningen; aantal slaapkamer en woonkamergrootte; 
Het gemiddeld aanta/ gewenste s/aapkamers ligt tussen de 3 en 4 kamers per 
woonwerkproduct en de gewenste woonkamergrootte is gemiddeld 60 m2 

• Woonvoorzieningen; de gewenste buitenruimte; 
De gemiddelde woonwerkconsument wil een tuin a/s buitenruimte met soms 
nog een dakterras als tweede optie. 

• Woonvoorzieningen; extra voorzieningen; 
Een meerderheid van a/le doe/groepen wil een garage, bijkeuken en 
extrabergruimte in het woonwerkproduct. 

• Parkeren; 
Aile doelgroepen willen ten aanzien van zowel przve als 
bezoekersparkeerplaatsen een minimaal aantal van twee plaatsen. 

• Imago. 
Ten aanzien van het imago kan geconc/udeerd warden dat het 
woonwerkproduct voor a/le doelgroepen representatief moet zijn voor het 
werkproduct. 

Tot slot 

Het gehele instrument is nu opgesteld, besproken en klaar voor toepassing. Nu rest 
de vraag in hoeverre de van te voren toebedachte mogelijkheden in de praktijk naar 
voren komen en of het daadwerkelijk mogelijk is om met het instrument het 
combineren van wonen en werken inzichtelijk te maken zodat het in de toekomst 
mogelijk is om woonwerkcombinaties in betere banen te leiden dan de huidige 
situatie. 
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7 CASE STUDIES 

In hoofdstuk 7 vindt de toetsing plaats van het ontwikkelde instrument en a/le 
hieraan gere/ateerde aspecten. Aan de hand van deze toetsing kan de bandbreedte 
van het instrument worden bepaa/d en wordt duidelijk in hoeverre de theoretische 
toebedachte mogelijkheden in de praktijk tot uiting komen. 
In de eerste paragraaf wordt een a/gemene opzet beschreven waarmee de drie 
cases onderzocht worden en in de daarop volgende paragrafen worden deze 
afzonderlijk behandeld. Tot slot is er een terugkoppeling met de theorie opgesteld. 

7.1 Inleiding 

Voordat de cases verder worden beschreven is bet noodzakelijk eerst een algemene 
aanpak op te stellen die bet mogelijk maakt de drie cases eenduidig te onderzoeken, 
zodat ze bij de analyse met elkaar vergelijkbaar zijn er een terugkoppeling 
mogelijk is met de vorige boofdstukken. 

ST ANDAARD AANPAK CASE STUDIES 

Stap 1. Algemene bescbrijving van de case; 
De case wordt beschreven aan de hand van algemene kenmerken zoals de gemeente waartoe de 
locatie behoort, de plannen van de overheid met de locatie, eventuele andere betrokken partijen, 
omgevingskenmerken, etc. 

Stap 2. Uitvoeren van de eerste stap nit bet instrument: bet woonwerkmilieu 
Het woonwerkmilieu, indien aanwezig, wordt beschreven en vervolgens vergeleken met de 
enqueteresultaten. Aan de hand deze vergelijking vindt een beschrijving plaats van de meest geschikte 
doelgroepen en de mogelijkheden die de locatie heeft om de kansen voor een combinatie tussen 
wonen en werken te vergroten. 

Stap 3. Uitvoeren van de tweede stap nit bet instrument: de prestatievergelijking 
Aan de hand van een checklist warden de prestaties van de locatie gemeten en vervolgens vergeleken 
met de minimale prestatie-eisen van de verschillende doelgroepen. Aan de hand van deze vergelijking 
warden de meest geschikte doelgroepen geselecteerd. Tevens kan warden bepaald met welke 
verbeteringen van de prestaties een ruimere doelgroepenselectie kan warden verkregen en dus betere 
marktkansen warden gecrei!erd voor de locatie. 

Stap 4. Uitvoeren van de derde stap nit bet instrument: keuze productvormen 
De doelgroepen hebben door middel van de enquete aangegeven voor welke productvormen zij een 
voorkeur hebben. Zodoende wordt met behulp van de enquetegegevens bepaald welke 
productvormen bij de geselecteerde doelgroepen horen. 

Stap S. Uitvoeren van de vierde stap van bet instrument: de productaspecten 
De geselecteerde doelgroepen hebben ook bepaalde minimaal gewenste prestaties aangegeven wat 
betreft de productaspecten. Deze warden vanuit de enqueteresultaten bepaald en beschreven. 

Stap 6. Conclusies en aanbevelingen; de terugkoppeling 
Op dit moment zijn a/le benodigde gegevens verkregen om een eindresultaat op te stellen betrejfende 
de casestudie en de mogelijkheden van het instrument. 
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7 .2 Caseoverzicht 

Case I "De woonwerkwoningen in aanbouw / planvorming" 

Case I is een project op bet EZH terrein te Dordrecht, waar sprake is van een 
locatie waar de overheid en adviserende partijen veel moeite mee hebben. Bij de 
planvorming zijn onder andere woonwerkeenheden in overweging genomen, alleen 
tot nu toe is er nog niets besloten door de gemeente. Welke mogelijkheden biedt de 
locatie voor bet combineren van wonen en werken? 

Case II "De willekeurige locatie" 

Case II is een herstructureringslocatie in de Dichterswijk West te Utrecht waarvan 
op dit moment alleen de definitieve planvorrning op papier bestaat. Hier is ruimte 
in weggelegd voor de woonwerkwoning, maar deze ruimte en mogelijkheden zijn 
te verwaarlozen en lijken meer bet "affiche" te moeten versterken. De 
mogelijkheden om bier wonen met werken te combineren zijn echter - op bet 
eerste oog - zeer kansrijk. Welke invulling van de locatie zou bier dan bepaald 
worden met behulp van het instrument? 

Case ill "De ontwikkelde locatie" 

Case ill is een locatie te Amersfoort waar 19 woonwerkwoningen zijn ontwikkeld. 
In eerste instantie leek bet project een groot succes te worden, maar gaande de 
afgelopen jaren is gebleken dat de woonwerkfunctie steeds meer verdwijnt en er 
alleen nog maar gewerkt wordt. Waar is bet fout gegaan en hoe konden deze fouten 
voorkomen worden. 

7.3 Case I EZH-terrein; Dordrecht 

7.3.1 Introductie 

Het EZH-terrein is de locatie waar voorheen de Elektriciteitscentrale Zuid Holland 
was gevestigd. Deze centrale is in zijn geheel gesloopt en momenteel ligt bet hele 
terrein braak. Op dit moment zijn er nog steeds geen definitieve plannen bekend en 
is de meest bruikbare informatie die van een onderzoek uitgevoerd door ECORYS
Kolpron18. In dit onderzoek is geconcludeerd dat op de locatie meerdere functies 
gecombineerd moeten worden. Deze functies zijn wonen, werken, retail en leisure. 

Foto huidige EZH-terrein. Foto huidige EZH-terrein. Foto huidige EZH-terrein. 

Het EZH-terrein is een onderdeel van de Staart. De Staart is een langwerpig 
gevormde wijk aan de noordzijde van Dordrecht. Wonen en werken vormen de 
belangrijkste functies in deze wijk. De woningvoorraad van de Staart kenmerkt 

18 ECORYS-Kolpron (2000- 2001); meerdere onderzoeken EZH-terrein 
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zich door relatief veel goedkope en gedateerd ogende voorraad. De wijk kent door 
haar geisoleerde ligging een matige positie op de Dordrechtse woningmarkt. 
Opvallend aan de structuur van de Staart is de scherpe verdeling tussen wonen en 
bedrijven. Ten zuiden van de Baanhoekweg wordt vrijwel uitsluitend gewoond, 
terwijl de bedrijfsfunctie de noodzijde domineert. De planlocatie bevindt zich aan 
de noordzijde en onderhoudt vrijwel geen functionele relatie met de woonwijk. De 
Baanhoekweg / Merwedestraat vormt hiertoe een te grote barriere. 

Plattegrond EZH-terrein en de Staart. 

De EZH-locatie kenmerkt zich tevens door een gevoelige positie ten opzichte van 
geluidshinder (de N3) en milieutechnische aspecten (omliggende, zware 
bedrijvigheid). 

De N3 zal in de huidige situatie voor zeer veel geluidsoverlast zorgen. De 
resu/taten van concrete metingen zijn niet bekend, maar experts bij de 
gemeente Dordrecht zijn van mening dat de over/ast op dit moment 
beduidend hoger is dan de acceptabele 50 DBA. Er zullen 
ge/uidsdempende voorzieningen nodig zijn om de hinder terug te brengen 
naar een wettelijk aanvaardbaar peil. 
Ten aanzien van milieutechnische over/ast geldt in de eerste p/aats dat de 
bodem weliswaar is gesaneerd, maar we/ volgens de normering voor een 
invulling a/s bedrijventerrein, waarvoor minder strenge eisen gelden dan 
voor woningbouw. Het is niet uitgesloten dat voor het toepassen van 
woningbouw een verdere sanering noodzakelijk is. 
Ten tweede maakt de planlocatie dee/ uit van een zoneringsgebied, 
hetgeen woningbouw problematisch maakt. Echter, door de 
totstandkoming van een invulling met leisure en retail wordt het 
zoneringsgebied in tweeen gedeeld, waardoor er in beleidsmatig opzicht 
mogelijk ruimte ontstaat om toch woningbouw te laten plaats vinden. Dit 
wil zeggen dat er voor iedere bestemming een andere zoneringsmaat 
wordt gehanteerd. Door deze splitsing in het door ECORYS-Kolpron 
opgeste/de advies wordt het beleidsmatig mogelijk toch woningbouw te 
rea/iseren. 

In het onderzoek van ECORYS-Kolpron wordt, ten aanzien van de combinatie 
wonen-werken, gesproken over drie varianten: 

• woningen met overmaat op begane grond om thuis te werken 
• woningen met mogelijkheid tot kantoor/atelier/praktijk aan huis 
• woningen met bedrijfshal 
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Met behulp van het instrument moet nu getoetst worden welke daadwerkelijke 
woonwerkmogelijkheden de locatie biedt en of deze overeenkomen met de huidige 
adviezen en planvorming. 

STAP 1 HET WOONWERKMILIEU 

Gezien de locatie momenteel nog geheel braak ligt, kunnen een aantal factoren 
gerelateerd aan het woonwerkmilieu niet met zekerheid ingevuld worden in het 
instrument. Hierbij gaat het om de uitstraling van de locatie met betrekking tot het 
wonen en werken, en het ondememersklimaat van de buurt. Voor zover mogelijk 
wordt de tot nu toe bekende planvorming gebruikt zodat zoveel mogelijk 
informatie in het instrument kan worden ingevoerd. 
Dit betekent dat alleen een conclusie kan worden verbonden aan de situering ten 
opzichte van de stad; het milieu. 

rm, .. : van de locatle t.o.v. de atad 
1111 ... 

2 lndustrieterrein, rand stedelijk 
4 Rand stedelijk, periferie .. Buiten het centrum, de woonwi"k -5 Centrum, binnenstad 

Totaal De oemiddelde woonwerkconsument 

A Creatief, ambachteliike sector 

8 Persoonliike dienstverlening 

C Zakeliike dienstverlenino 

Tabel 7.1 Woonwerkmilieu EZH-terrein. 

~IDIIDIIRI 
lmll ml&Rml 
12% 15% 7% 11 % 
22% 16% 33% 22% ---------

Er zijn twee typeringen mogelijk voor het milieu op de EZH-locatie. Gezien de 
omliggende bedrijvigheid zou de locatie gedefinieerd kunnen worden als een rand 
stedelijk milieu, bedrijventerrein, maar de mogelijkheid bestaat ook de locatie als 
randstedelijke - perifere - locatie in te richten. Vandaar dat beide milieus in de 
bovenstaande tabel zijn gearceerd. Het zou mogelijk moeten zijn om de locatie ook 
als combinatie van deze twee typeringen in te richten door aan de randen bij de 
andere bedrijvigheid een aantal woonwerkwoningen te ontwikkelen met een sterk 
bedrijfsmatig karakter en de andere woonwerkwoningen meer aan te passen aan 
een perifeer karakter. Daarentegen biedt de locatie wat betreft deze indeling niet de 
meest geschikte mogelijkheden door de zoneringsproblemen en kan gezien de 
percentages uit tabel 7 .1 geconcludeerd worden dat het beste een perifeer milieu 
kan worden gecreeerd indien er definitief voor wordt gekozen om 
woonwerkcombinaties te ontwikkelen. Op dat moment is 22% van de gemiddelde 
woonwerkconsumenten een doelgroep voor de locatie. Hierin heeft de doelgroep 
"persoonlijke dienstverlening" met 33% dan het grootste aandeel. Ondanks de al 
aanwezige planvorming kunnen geen bindende conclusies worden verbonden aan 
de andere woonwerkmilieufactoren. Waarschijnlijk zal er wel andere bedrijvigheid 
op de locatie zijn, maar in welke vorrn en hoeveelheid is moeilijk te bepalen. En 
dus kunnen ook geen uitspraken worden gedaan over de uitstraling van de locatie 
en het ondememersklimaat. 
De daadwerkelijke bepaling of de locatie geschikt is voor wonen en werken zal dus 
moeten worden beslist aan de hand van de andere locatiefactoren. Dit is de tweede 
stap in het instrument. 
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STAP 2 DE LOCATIE 

De tweede uit te voeren stap van het instrument is de beoordeling van de prestaties 
van de locatie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met een aantal factoren die 
momenteel nog niet gerealiseerd zijn maar wel in de plannen zijn opgenomen. 
Het score overzicht: 

Afstand tot de snelwea lbereikbaarheidl 5 Binnen 500 meter 

Aantal openbare parkeerplaatsen Onbekend 

Verkeersdoorstromina; ontsluitina van de wiik Onbekend 

Aanwezigheid postkantoor en bank 4 Geen 

Winkelvoorzieninaen 314 

Groenvoorzieninaen - Onbekend llocatie liat wel aan het water) 

Bereikbaarheid van het openbaar vervoer 1 Geen 

Educatieve voorzieninaen 1 Geen 

Nabiiheid bushalte 3 Tussen 1000- en 1500 meter 

Zichtbaarheid van de woonwerkwonina Onbekend 

Zoravoorzieninaen 4 Aanwezia oo de Staart, redeliik ver wea 

S"""lvoorzieninaen Onbekend 

Nabiiheid tram / metro 1 Geen 

Culturele voorzieninaen 1 Geen 

Horecavoorzieningen 1 Geen 

Tabel 7.2 Prestatiescores EZH-terrein. 

Alvorens deze scores worden vergeleken met de minimaal gewenste prestaties en 
de waarderingen van de doelgroepen, wordt kort samengevat wat het bovenstaande 
overzicht inhoud. 
De provinciale weg ligt zeer dichtbij en is (behalve de geluidsoverlast) een groot 
pluspunt voor de locatie. Wat betreft het aantal openbare parkeerplaatsen kan nog 
niets warden vastgesteld. De verkeersdoorstroming richting centrum en N3 
verloopt momenteel zonder problemen en het moet mogelijk zijn een goed 
verkeersdoorstroming te handhaven, wanneer de huidige hoofdweg op de locatie 
wordt uitgebreid met een overzichtelijk en gestructureerd wegennet. In de wijk "de 
Staart" zijn een postkantoor en bank gevestigd, maar deze zijn te ver weg. De 
winkelvoorzieningen op de Staart is het niveau van een buurtwinkelcentrum, maar 
in de planvorming op de locatie zelf zijn ook winkels opgenomen. Wat betreft de 
groenvoorzieningen is weinig te zeggen, behalve dan dat de locatie mogelijkheden 
genoeg heeft met de ligging aan de Merwede. De bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer is slecht. Er is geen tram of metro en ook het station is ver weg. Er is een 
bushalte in de omgeving, maar deze ligt momenteel te ver weg. Er is geen 
basisschool in de buurt. Middelbaar onderwijs is met de fiets goed bereikbaar. Wat 
betreft de andere voorzieningen kan enkel worden geconcludeerd dat een aantal 
zorgvoorzieningen in de Staart zijn gevestigd. De nog onbesproken aspecten 
kunnen niet warden toegelicht omdat dit door de huidige situatie simpelweg niet 
mogelijk is. 
Aan de hand van deze scores lijkt de locatie niet ideaal voor het combineren van 
wonen en werken. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van een vergelijking met 
de scores van de doelgroepen. 
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Locatlefactoren A B C ,, w ,, w " w 
De bereikbaarheid met de auto (nabijheid van de snelweg) (1) 

4 8.2 (1) 4 8.3 (1) 4 8.2 (1) 
Het aantal openbare parkeerplaatsen in de buurt (2) 

3 8.0 (2) 2 7.5 (6) 3 8.0 (2) 
De ontsluiting van de wijk; de verkeersdoorstroming op en rond uw locatie (3) 

5 7.7 (3) 5 8.1 (2) 5 7.6 (3) 
De aanwezigheid van postkantoor en bank in de buurt (4) 

4 7.016) 4 7.615) 4 7.514\ 
De winkelvoorzieningen in de buurt (5) 

3 7.5 (4) 3 7.2 (8) 4 7.4 (5) 
De groenvoorzieningen in de buurt (6) 

5 7.2 (5) 5 7.0 (9) 5 7.0 (6) 
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer (trein) (7) 

4 6.8 (7) 4 7.9 (3) 5 6.3 (7) 
De educatieve voorzieningen in de buurt (8) 

4 6.8 (8) 4 6.8 (10) 4 6.3 (8) 

De nabijheid van een bushalte (9) 
5 6.2110) 5 7.317) 5 6.0 (9) 

De zichtbaarheid van uw woonwerkwoning voor passanten (10) 
4 5.8 (11\ 4 7.8 (4\ 4 6.0 (10) 

De zorgvoorzieningen in de buurt (11) 
4 6.8 (9) 4 6.3(12) 5 5.8 (11) 

De speelvoorzieningen in de buurt (12) 
3 5.3 (13) 3 6.2 (13) 3 5.5 (12) 

De nabijheid van sneltram en/ of metro (13) 
5 4.8114\ 4 6.8 111\ 5 5.3113\ 

De culturele voorzieningen in de buurt (14) 
3 5.4(12) 2 5.3 (13) 3 4.8 (14) 

De horecavoorzieningen in de buurt (15) 
2 4.7 (15) 2 5.4 (14) 2 5.1 (15) 

EZH De prestaties van de exh-locatie 

A Creatief, ambachtelijke sector 

B Persoonlijke dienstverlening 

C Zakelijke dienstverlening 

Tabet 7. 3 Prestaties en waarderingen doelgroepen. 

Wanneer de prestaties van de EZH-locatie worden vergeleken met de minimaal 
gewenste prestaties van de doelgroepen ontstaat het volgende overzicht van de 
belangrijkste aspecten. Hierbij is gekozen om in de vorm van een benchmark de 
prestaties met elkaar te vergelijken. Op deze manier zijn de verschillen snel visueel 
te beoordelen. 

LEGENDA 
EZH-terrein -

Creatief, ambachtelijke sector -

Persoonlijke dienstverlening -

Zakelijke dienstverlening -

ezb 
D 
5 

-

-

4 

4 

-
1 

1 

3 

-
4 

-

1 

1 

1 
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Bereikbaarheid 
snelweg 

Openbare 
parkeerplaatsen 

Ontsluiting 
wijk 

Winkel 
voorzieningen 

Postkantoor 
Bank 

Groen 
voorzieningen 

Educatieve 
voorzieningen 

Zorg 
voorzieningen 

Infrastructuur 

Onbekend 

Onbekend 

Voorzieningen 

1 

Onbekend 

1 

2 
3 

3 

3 
3 

3 

4 
4 
4 

4 

4 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

4 
4 

De infrastructurele voorz1enmgen op 
de locatie z1Jn nog onvoldoende 

5 uitgewerkt om een definitief oordeel 
te vormen. Echter, aangezien de 
snelweg zeer dichtbij ligt en er 
voldoende mogelijkheden zijn om het 
aantal openbare parkeerplaatsen en de 
ontsluiting van de wijk op een 
voldoende niveau te brengen, zijn er 
tot nu toe geen belemmeringen die 
een combinatie van wonen en werken 
op het EZH-terrein in de weg staan. 
Deze factoren word en zwaar 

5 gewaardeerd en het is dan ook van 
5 belang <lat alle nu nog onbekende 
5 factoren het minimaal gewenste 

prestatieniveau bereiken. 

Gezien de voorzieningen op en rond 
de locatie ontstaan er grotere 
problemen. De wijk de Staart biedt 
zelf weinig voorz1enmgen en dus 
zullen een aantal voorzieningen op de 
EZH-locatie zelf moeten worden 
ontwikkeld. Wat betreft de 
winkelvoorzieningen gebeurt <lit ook 
gezien de huidige plannen. Wat 
betreft de groenvoorz1enmgen kan 
nog wem1g worden geconcludeerd. 
Daarentegen zijn de scores voor de 
educatieve - en zorgvoorzieningen te 

5 laag en is de afwezigheid van een 
5 postkantoor en bank in de buurt een 
5 gemis. Het 1s de vraag of deze 

5 

aspecten op de locatie kunnen worden 
ontwikkeld en er kan dan ook 
geconcludeerd worden <lat m het 
algemeen het voorzieningenniveau op 
en rond de EZH-locatie te laag is. 
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Bereikbaarheid 
station 

Bereikbaarheid 
bushalte 

OV en zichtbaarheid 

1 

3 

4 
4 

5 

5 
5 
5 

De slechtste prestatie die de locatie 
heeft is wat betreft de openbaar 
vervoer voorzieningen. Het station is 
erg ver weg en met name de 
persoonlijke dienstverlening, die 
eerder is aangemerkt als belangrijkste 
doelgroep, hecht hier veel waarde aan 
(tabel 7.3). Dit geldt ook voor de 
busverbinding. 
Wat betreft de zichtbaarheid kan niets 
worden geconcludeerd. 

Zichtbaarheid 
- Onbekend woning 

Voor de andere aspecten die tot nu toe 
niet genoemd zijn geldt hetzelf de of is 
de waardering van de doelgroepen zo 
laag <lat hier in de huidige situatie 
geen conclusies aan verbonden 
kunnen worden. 

4 
4 
4 

Wanneer nu alle conclusies op een rijtje zijn gezet is duidelijk <lat de EZH-locatie 
in prestatie tekort komt om de minimaal gewenste prestaties van de doelgroepen te 
beantwoorden in score en niveau. Tevens kan worden geconcludeerd <lat nog te 
veel factoren in prestatie onbekend zijn en <lat betekent <lat wanneer deze factoren 
wel aan de gewenste prestaties gaan voldoen, de kansen van de locatie groter 
worden om geschikt te zijn voor de woonwerkconsument. 
Echter gezien de huidige prestaties en met name de hoge waardering ten opzichte 
van een aantal laag presterende factoren van de belangrijkste doelgroep - de 
persoonlijke dienstverlening - zijn de mogelijkheden erg gering. 
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STAP3 

VOORKEURPRODUCTVORMEN 

Voorkeur 
1• 

Creatief ambachteli "k 

PRODUCT-LOCATIE-COMBINATIE 

Creatief ambachteli "k Pers. dienstverlenin Zak. dienstverl 
A B C D A B C D A B C 

Loc1 4% 11% 13% 13% 3% 3% 18% 

Loc2 4% 11% 8% 3% 
Loc3 15% 36% 4% 13% 27% 
Loc4 
Loc5 

TvnaA Huiskamerondernemina Loe 1 Landeliik 

TvnaB Bedriifshaltvoe Loc2 lndustrieterrein, rand stedeliik 

TvnaC Woonwerkwonina Loc3 Buiten het centrum; de woonwiik 

TvnaO Woonwerkcomolex Loc4 Rand centrum; de oeriferie 

Loc5 Centrum, binnenstad 

Tabel 7.4 Voorkeur productvormen van de doelgroepen. 

D 

Wanneer er toch voor wordt gekozen om woonwerkcombinaties op de EZH-locatie 
te ontwikkelen, welke vormen zijn dan het beste? Gezien de duidelijke eerste 
voorkeur voor de woonwerkwoning lijkt dit het meest geschikte type. Daarentegen 
blijkt dat in combinatie met een perifere locatie de persoonlijke dienstverlening een 
huiskamerondememing prefereert. Voor de andere doelgroepen volstaat de 
woonwerkwoning. Wat betreft de door ECORYS-Kolpron geadviseerde 
woonwerkvormen blijkt dat de huiskamerondememing (woning met overmaat) 
overeenkomt met de resultaten uit het instrument. Dit geldt ook voor de 
woonwerkwoning. Daarentegen komt het bedrijfshaltype, dat ook bij de advisering 
werd vemoemd, niet overeen met de uitkomsten van bet instrument en zal wat 
betreft deze productvorm nader onderzoek een vereiste zijn. 

STAP4 

Wat betreft de productaspecten kan nu nog te weinig worden geconcludeerd. In 
principe kunnen de conclusies uit boofdstuk 5 worden gebruikt, maar aangezien er 
nog te veel onduidelijkheden zijn betreffende de locatie is bet zinloos nu een aantal 
productaspecten toe te lichten. 
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7.4 Case II Dichterswijk-West; Utrecht 

Alvorens het instrument wordt toegepast op de case, vindt eerst een algemene 
beschrijving plaats van de locatie en de belangrijkste kenmerken. 

7.4.1 Introductie 

"Utrecht, stad met vele gezichten, daar kom je graag vaker terug. Daar zou 
je we/ willen wonen. In de huidige Dichterswijk-West, tussen de Croeselaan 
en het Merwedekanaal, wordt een compleet nieuwe stadswijk ontwikkeld: 
Parkhaven. 

Parkhaven Dichterswijk Utrecht. Een nieuwe wijk in een stad vol historie. 
Vo/op groen en zelfs een eigen haven met historische woonschepen maken 
van Parkhaven een oase van rust en ruimte, waar het prettig wonen is. Het 
woningaanbod biedt voor elk wat wils. Van riante Stadswoningen tot 
appartementen, in vele soorten en maten. Parkhaven wordt een nieuwe 
stadswijk met de sfeer van buiten /even ". 

De voorgaande tekst in het begin van deze paragraaf is te vinden m een 
beschrijving van de locatie door een van de ontwikkelaars van de locatie; 
Bouwfonds Fortis. De locatie zelf is te zien in figuur 7.1 en 7 .2. 

Figuur 7. 1. Dichterswijk-West. Figuur 7. 2 Dichterswijk-West. 

De locatie Dichterswijk-West, het vroegere veilingterrein voor groente - en fruit is 
op <lit moment een woonbuurt met veel achterstallig onderhoud. Op verschillende 
plaatsen zijn kleine tot middelgrote bedrijven gevestigd. Zoals in de inleidende 
beschrijving weergegeven, moet de locatie in een rustige stadswijk veranderen, 
waar het modeme wonen centraal staat. Echter gezien de huidige bedrijvigheid, de 
locatie ten opzichte van de stad, de infrastructurele mogelijkheden, de aanwezige 
voorzieningen, geeft de locatie op het eerste oog de indruk <lat er meer 
mogelijkheden zijn met de combinatie van wonen en werken dan de huidige 
plannen. Deze plannen betekenen enkel <lat in een klein zijstraatje van de 
hoofdweg in de wijk aan de zijkant van het plangebied het mogelijk is de begane 
grond van een aantal stadsappartementen in te richten als werkruimte. 

Welke mogelijkheden zijn er volgens het instrument? 
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7.4.2 Toepassing instrument 

De eerste stap van het instrument heeft betrekking op het woonwerkmilieu. Met 
behulp van een checklist wordt <lit milieu op de case-locatie in beeld gebracht en 
kan vervolgens bepaald worden welke doelgroepen geschikt zijn voor de locatie. 

STAPJ 

De checklist en de bijbehorende scores: 

Seen LocallefaclOr 1: van de locatle lo.v. de atad Tofall A 8 C 
Landeli"k 20% 15% 20% 24% 

4 

5 

Seen 

lndustrieterrein, rand stedeli"k 11% 

8% 

2% 

8 C 

Totaal De gemiddelde woonwerkconsument 

A Creatief, ambachteliike sector 

B Persoonliike dienstverlening 

C Zakelijke dienstverlening 

Tabel 7.5 Woonwerkmi/ieuprestaties Dichterswijk-West; Utrecht. 

In de bovenstaande tabel is zichtbaar <lat twee factoren van het woonwerkmilieu, 
respectievelijk het ondememersklimaat van de buurt en de homogeniteit van de 
andere ondememingen, niet zijn opgenomen in het instrument. Dit komt omdat ook 
deze locatie nog in het geheel moet worden ontwikkeld, daarentegen zijn in 
tegenstelling tot de vorige casestudie, wel alle plannen definitief opgesteld. De 
locatie is te typeren als een echte stadswijk, waar momenteel een tiental 
ondememingen zijn gevestigd aan de randen van het plangebied en de locatie 
straalt hierdoor een beperkte bedrijvigheid uit. Het plangebied zelf zal nauwelijks 
bedrijvigheid uit stralen. 
De bovenstaande informatie betekent <lat (zie de gearceerde cellen in tabel 7.5) <lat 
de grootste meerderheid van de gemiddelde woonwerkconsument zich op deze 
locatie zou willen vestigen. Het grootste aandeel hierin heeft de creatief 
ambachtelijke sector met 54%. Van de dienstverlenende doelgroep is ongeveer 
40% geschikt. De woonwerkmilieu-omstandigheid waarin de locatie een lichte 
bedrijvigheid uitstraalt is het meest ideaal en beperkt de doelgroepen niet in hun 
voorkeur. Dit geldt niet voor het niveau van de andere bedrijvigheid op de locatie 
en blijkt <lat met name de creatief, ambachtelijke sector hier problemen mee heeft. 
Hier kan tegenin worden gebracht <lat in het plangebied minder of minder 
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opvallende bedrijvigheid gepland is en dat in de bovenstaande tabel ook de 
bedrijvigheid aan de rand van het plangebied is meegenomen. Tevens is de 
waardering van deze locatiefactor zo laag dat hier geen bindende conclusies aan 
verbonden hoeven te worden. De locatie biedt dus wat betreft het woonwerkmilieu 
een aantal mogelijkheden. Geldt dit ook voor de ander locatiefactoren? 

STAP2 

De tweede uit te voeren stap van het instrument is de beoordeling van de prestaties 
van de locatie. Deze prestaties zijn als volgt: 

Afstand tot de snelweo (bereikbaarheid) 4 Tussen 1 en 5 km 

Aantal ooenbare oarkeerolaatsen 3 50 - 75 parkeerolaatsen 

Verkeersdoorstrominq; ontsluitinq van de wiik 3 Alleen belemmerinqen liidens de spitsuren 

Aanweziqheid oostkantoor en bank 4 Geen 

Winkelvoorzieningen 4 Wijkwinkelcentrum (15 tot ongeveer 75 winkels voor alle boodschappen) 

Groenvoorzieninoen 4 Beoerkt openbaar qebruiksqroen (boulevard aan water) 

Bereikbaarheid van he! ooenbaar vervoer 5 Binnen 500 meter 

Educatieve voorzieninqen 3 Middelbaar onderwiis in de omqevinq; basisschool in planvorming 

Nabiiheid bushalte 5 Binnen 500 meter 

Zichtbaarheid van de woonwerkwoning 3 Langzaam verkeer, andere olaatsen beter 

Zorqvoorzieninqen 4 Ziekenhuis qoed bereikbaar 

$nAAlvoorzieninoen 3 Twee 

Nabijheid tram / metro 4 500 - 1000 meter 

Culturele voorzieninqen 2 Een 

Horecavoorzieningen 3 Tussen 5-8 

Tabel 7.6 Prestatiescores caselocatie II. 

Er zijn meerdere methoden om de prestaties van de case-locatie te vergelijken met 
de minimaal gewenste prestaties en waarderingen van de doelgroepen ten opzichte 
van de locatiefactoren. In de vorige casestudie werd gebruik gemaakt van een 
visuele weergave, in deze casestudie worden de prestatiescores in de 
locatiefactorentabel weergegeven en worden de minimaal gewenste prestaties 
hiermee verrekend. Een voorbeeld; wanneer een minimaal gewenste prestatie van 
een willekeurige locatiefactor score 4 aangeeft en de prestatiescore, van de te 
onderzoeken locatie, score 3 aangeeft, scoort de doelgroep -1. Dit betekent dat de 
locatiefactor in prestatie tekort komt vergeleken met de minimaal gewenste 
prestatie van de doelgroep. Wanneer de score nul is komen de geboden en 
gevraagde prestatie overeen en wanneer er een positieve score is biedt de 
caselocatie zelfs een "overprestatie'. Dit resulteert in de volgende tabel: 
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Locatlafactoran A B C 
D w D w D w 

De bereikbaarheid met de auto (nabijheid van de snelweg) (1) 
0 8.2 (1) 0 8.3 (1) 0 8.2 (1) 

Het aantal openbare parl<eerplaatsen in de buurt (2) 
0 8.0 (21 +1 7.5161 0 8.0121 

De ontsluiting van de wijk; de verl<eersdoorstroming op en rond uw locatie (3) 
-2 7.713) -2 8.1121 -2 7.6131 

De aanwezigheid van postkantoor en bank in de buurt (4) 
0 7.0 (6) 0 7.6151 0 7.5/4\ 

De winkelvoorzieningen in de buurt (5) 
+1 7.5 (4) +1 7.2 (8) 0 7.4 (5) 

De groenvoorzieningen in de buurt (6) 
-1 7.2 (5) -1 7.0 (9) -1 7.0161 

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer (!rein) (7) 
+1 6.8(7) +1 7.9131 0 6.3171 

De educatieve voorzieningen in de buurt (8) 
-1 6.818\ -1 6.81101 -1 6.3181 

De nabijheid van een bushalte (9) 
0 6.2 (10\ 0 7.3 (7\ 0 6.0 /9) 

De zichtbaarheid van uw woonwerl<woning voor passanten (10) 
-1 5.8 (111 -1 7.8141 -1 6.01101 

De zorgvoorzieningen in de buurt (11) 
0 6.8191 0 6.3 (121 -1 5.81111 

De speelvoorzieningen in de buurt (12) 
0 5.3 (131 0 6.21131 0 5.51121 

De nabijheid van sneltram en/ of metro (13) 
-1 4.8 (14\ 0 6.8111\ -1 5.3(13\ 

De culturele voorzieningen in de buurt (14) 
-1 5.4 (12) 0 5.3 (131 -1 4.81141 

De horecavoorzieningen in de buurt (15) 
+1 4.71151 +1 5.4 (141 +1 5.11151 

Utrecht De orestatie van de case-locatie te Utrecht 

A Creatief, ambachteliike sector 

B Persoonliike dienstvertenina 

C Zakeliike dienstvertenina 

Tabel 7. 7 Berekening prestaties case-locatie. 

In principe gaat het bij de beoordeling van de prestatiescores alleen om de 
negatieve scores. Alleen deze aspecten bepalen of een locatie geschikt is voor een 
of meerdere doelgroepen. Alle negatieve scores worden vermenigvuldigd met de 
waarderingen en zo ontstaat er een negatieve eindscore. De doelgroep met de minst 
negatieve eindscore is het meest geschikt voor de locatie. Hierbij dient wel te 
worden opgemerkt dat de score niet "te" negatief is, anders is de locatie zelfs niet 
geschikt om wonen met werken te combineren. Om dit te controleren kan het beste 
weer een visueel overzicht worden gemaakt, zoals bij de vorige casestudie ook is 
gebeurd. Bij deze locatie is er echter geen twijfel omdat het aantal afwijkingen met 
de minimaal gewenste prestaties van de doelgroepen niet groot is en ook de 
afwijkingen zelf blijven beperkt. 

De eindscores zijn als volgt: 

,_ 
Elndec:ore 

.. 

Creatief, ambachteliike sector -45.4 

Persoonliike dienstver1enino -37.8 

Zakeliike dienstver1enino -50.4 

Tabel 7.8 Eindscores doelgroepen. 

Aan de hand van deze eindresultaten kan geconcludeerd worden dat de 
persoonlijke dienstverlening de meest geschikte doelgroep is voor de locatie. 
Zodoende dient bij de ontwikkeling van de woonwerkcombinaties rekening te 

Utrecht 
p 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

3 

5 

3 

4 

3 

4 

2 

3 
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worden gehouden met de wensen van deze doelgroep. De scores liggen 
daarentegen zo dicht bij elkaar <lat er geen doelgroep afvalt. 
Welke productvormen kunnen dan het beste worden ontwikkeld? 

STAP3 

Met behulp van de onderstaande tabellen wordt bepaald welke productvormen het 
meest geschikt zijn voor de doelgroepen en de locatie. 

VOORKEURPRODUCTVORMEN 

voorkeur 
1 
2 

PRODUCT-LOCATIE-COMBINATIE 

Loc1 
Loc2 
Loc3 
Loc-i 
Loc5 

TVDAA 

TVDAB 

TVDAC 

TVDAD 

Creatief ambachteli 'k 
A B C D 

4% 11% 

Huiskamerondernemina 

Bedriifshaltvoe 

Woonwerkwonina 

Woonwerkcomolex 

Tabet 7.9 Voorkeur productvormen. 

Pers. dienstverlenin 
A B C D 

13% 13% 

Loe 1 Landeliik 

Loc2 lndustrieterrein, rand stedeliik 

Loc3 Buiten het centrum; de woonwiik 

Loc4 Rand centrum; de oeriferie 

Loc5 Centrum, binnenstad 

Gezien bovenstaande informatie kan het volgende geconcludeerd worden. Op deze 
locatie en voor deze doelgroepen kunnen het beste alleen woonwerkwoningen 
worden ontwikkeld. Gezien de bovenste gegevens zou overwogen kunnen worden 
voor de meest geschikte doelgroep - de persoonlijke dienstverlening - ook 
huiskamerondememingen te ontwikkelen. Echter deze combinatie is nooit 
genoemd bij de eerste voorkeur voor een woningtype en de woonwijk als locatie. 

STAP4 

Net als bij de vorige case zijn de productaspecten momenteel minder relevant. 
Daarentegen is al eerder geconcludeerd <lat in een case studie zoals deze de 
productaspecten gelden als voorwaarden aan de productvormen. Een beknopte 
opsomming van deze "voorwaarden" is in paragraaf 6.5 opgesteld. 
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7.5 Case ill Ruimtesonde Amersfoort 

Deze laatste case is een andere situatie dan de voorgaande tweede cases. Hierbij 
gaat het om een locatie waar al woonwerkwoningen ontwikkeld zijn en waarbij 
momenteel de situatie ontstaat dat alle gebruikers van de woningen alleen maar 
werken. De woonwerksituatie verandert dus langzaam maar zeker in een 
werksituatie. Met behulp van het instrument wordt geprobeerd aan te tonen waar 
het fout is gegaan. 

Foto Ruimtesonde Foto Ruimtesonde. Foto omgeving Ruimtesonde. 

STAP 1 HET WOONWERKMILJEU 

Het woonwerkmilieu op de case-locatie in Amersfoort kan getypeerd worden als 
een apart 'eiland' aan de rand van een bedrijventerrein, vlakbij een woonwijk. De 
locatie straal bedrijvigheid uit en de woonsituatie wordt lichtelijk be'invloed. Het 
ondememersklimaat in de buurt trekt met name regionale ondememingen aan en er 
zijn meer dan 15 andere bedrijven in de buurt. Een aantal bedrijven hebben hier 
dezelfde soort werkzaamheden (met name zakelijke dienstverlening gerelateerde 
ondememingen) en dus is de homogeniteit te beschrijven als <lat een redelijk deel 
van de ondememingen met elkaar overeenkomt. Dit levert het volgende resultaat 
op wat betreft het woonwerkmilieu. 

van de localie lo.v. de stad 

44% 54% 40% 38% 

5% 

C 
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de locatie Tolaal A -'I! C 
1 Geen 14% 12% 27% 11% 

2 24% 31% 20% 22% 

3 35% 27% 53% 32% 

Tabel 7 .10 W oonwerkmilieu Amersfoort; ruimtesonde. 

100 

Hieruit blijkt <lat een rand stedelijk - industrieterrein - milieu slechts 12 % van de 
gemiddelde woonwerkconsument aantrekt. Echter gezien de twijfelachtige typering 
locatie vlakbij de grate woonwijk Kattenbroek in Arnersfoort, kan het zijn <lat het 
percentage geschikte woonwerkconsumenten grater is. Uit de bovenstaande 
getallen blijkt oak <lat de woonwerkuitstraling en het ondememersklimaat op het 
juiste niveau is voor de meeste woonwerkconsumenten. Daarentegen blijkt <lat er 
teveel ondememingen en dan oak nog eens te veel dezelf de ondememingen op de 
relatief kleine locatie gevestigd zijn. 

STAP 2 DE LOCATIE 

De tweede uit te voeren stap van het instrument is de beoordeling van de prestaties 
van de locatie. Hierbij wordt oak rekening gehouden met een aantal factoren die 
momenteel nag niet gerealiseerd zijn maar wel in de plannen zijn opgenomen. 
Het score overzicht: 

Afstand tot de snelwea (bereikbaarheidl 4 Tussen 500 -1000 meter 

Aantal openbare parkeerplaatsen 1 Minder dan 25 

Verkeersdoorstromina; ontsluitina van de wiik 4 Af en toe belemmerinQen tiidens spitsuren 

Aanwezigheid postkantoor en bank 4 Seide binnen 1000 meter aanwezia 

WinkelvoorzieninQen 4 Wiikwinkelcentrum in de omQeving 

Groenvoorzieninaen 3 Aankledinasaroen in ruime mate aanweziQ 

Bereikbaarheid van het openbaar vervoer 2 1500 - 2000 meter 

Educatieve voorzieninaen 4 Basis - en middelbaar onderwiis in de buurt 

Nabiiheid bushalte 3 1000 - 1500 meter 

Zichtbaarheid van de woonwerkwonina 2 Nauweliiks zichtbaar 

ZorQvoorzieninQen 4 Alles behalve ziekenhuis dicht in de buurt 

SnP.P.lvoorzieninaen 3 Twee 

Nabijheid tram / metro 1 Geen 

Culturele voorzieninQen 2 Een 

Horecavoorzieninaen 2 Een 

Tabet 7. 1 I Prestatiescores Ruimtesonde, Amersfoort. 
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Dit resulteert in de volgende tabel. 

Loc:atlefactoren A B C 
p w D w D. w 

De bereikbaarheid met de auto (nabijheid van de snelweg) (1) 
4 8.2 (11 4 8.3 (11 4 8.2 (11 

Het aantal openbare parl<eerplaatsen in de buurt (2) 
3 8.0 (21 2 7.5 (61 3 8.0 (21 

De ontsluiting van de wijk; de verl<eersdoorstroming op en rand uw locatie (3) 
5 7.7 (3) 5 8.1 (2) 5 7.6 (3) 

De aanwezigheid van postkantoor en bank in de buurt (4) 
4 7.0 (6) 4 7.6 (5) 4 7.5(4) 

De winkelvoorzieningen in de buurt (5) 
3 7.5 (41 3 7.2 (8l 4 7.4(51 

De groenvoorzieningen in de buurt (6) 
5 7.2 (5) 5 7.0(9) 5 7.0 (6) 

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer (trein) (7) 
4 6.8 (7) 4 7.9 (3) 5 6.3 (7) 

De educatieve voorzieningen in de buurt (8) 
4 6.8 (8) 4 6.8 (101 4 6.3 (81 

De nabijheid van een bushalte (9) 
5 6.2 (101 5 7.3 (71 5 6.0 (91 

De zichtbaarheid van uw woonwerl<woning voor passanten (10) 
4 5.8 (11) 4 7.8 (4) 4 6.0 (101 

De zorgvoorzieningen in de buurt (11 ) 
4 6.8 (9l 4 6.3 (121 5 5.8 (111 

De speelvoorzieningen in de buurt (12) 
3 5.3 (13) 3 6.2 (13) 3 5.5(12) 

De nabijheid van sneltram en/ of metro (13) 
5 4.8 (14) 4 6.8 (11) 5 5.3(13) 

De culturele voorzieningen in de buurt (14) 
3 5.4(121 2 5.3 (131 3 4.8 (141 

De horecavoorzieningen in de buurt (15) 
2 4.7 (15) 2 5.4 (14) 2 5.1 (15) 

A'foolt De prestatie van de case-locatie te Amersfoort 

A Creatief, ambachtelijke sector 

B Persoonliike dienstverlening 

C Zakeliike dienstverlening 

Tabet 7.12 Prestaties en waarderingen doe/groepen. 

Wanneer de prestaties van de Ruimtesonde te Amersfoort worden vergeleken met 
de minimaal gewenste prestaties van de doelgroepen ontstaat het volgende 
overzicht van de belangrijkste aspecten. 
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A'foort 
D 

4 

1 

3 

4 

4 

3 

2 

4 

3 

2 

4 

3 

1 

2 
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Ruimtesonde, Amersfoort -Creatief, ambachtelijke sector -

Persoonlijke dienstverlening -

Zakelijke dienstverlening -

Bereikbaarheid 
snelweg 

Openbare 
parkeerplaatsen 

Ontsluiting 
wijk 

I 
Winkel 

voorz1 eningen 

Pos tkantoor 
Bank 

Groen 
voorz1 eningen 

ucatieve Ed 
voorz1 eningen 

Zorg 
voorz1 eningen 
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Infrastructuur 

1 

2 

Voorzieningen I 
I 

I 
I 

I 

I 

1 

I 

I 

3 

3 

3 
3 

3 

LEGENDA 

4 
4 
4 
4 

4 

4 

4 

4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 

Wat betreft de infrastructurele 
aspecten is het met name het aantal 
openbare parkeerplaatsen dat in 
prestatie tekort komt. Tijdens een 
aantal bezoeken aan de case-locatie 
zijn een aantal bewoners gesproken en 
het parkeren is een enorm probleem. 
Zeker gedurende kantooruren staan er 
overal auto's en wordt het gehele 
straatbeeld bepaald en wordt ook het 
verkeer belemmerd. Overigens niet in 
die mate dat de gehele buurt een 
slechte ontsluiting heeft want die is in 

5 principe uitstekend. Dat geldt ook 
5 voor de nabijheid van de snelweg. 
5 

5 
5 
5 

5 

Wat betreft de aanwezige 
voorzieningen kan zonder alle 
afzonderlijke aspecten te benoemen 
worden geconcludeerd dat deze 
redelijk vergelijkbaar zijn vergeleken 
met de minimaal gewenste prestaties. 
Alleen de groenvoorzieningen zijn 
onvoldoende, maar dit kan niet als 
doorslaggevend aspect worden 
aangemerkt voor het "mislukken" van 
de woonwerklocatie. 
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De openbaar vervoervoorzieningen en 

OV en zichtbaarheid de zichtbaarheid van de 
woonwerkwoningen ZlJn alledrie 

2 slecht verzorgd. De womngen zijn 
4 naar binnen gekeerd en alleen een 
4 voetganger ZOU bij passeren de 

5 wonmgen kunnen typeren als 

3 
woonwerkwoning. 

5 
5 
5 

2 
4 
4 
4 

Wanneer nu alle resultaten op een rijtje worden gezet blijkt de locatie toch op een 
aantal cruciale punten in prestatie tekort te komen. Hoe verhoudt zich deze 
uitkomst met de prestatiescore per doelgroep, wanneer dezelfde methode als bij 
case II wordt gebruikt? 

- Ehllcln 
Creatief, ambachteliike sector - 108.6 

Persoonliike dienstverlenina - 104.1 

Zakeliike dienstver1enina • 119.9 

Tabel 7.13 Eindscore per doelgroep. 

Uit de bovenstaande tabel kunnen twee dingen worden afgeleid. Ten eerste blijkt 
<lat de negatieve scores erg hoog zijn en er dus al geconcludeerd kan worden <lat de 
locatie in prestatie zeer veel tekort komt om geschikt te zijn voor de 
woonwerkconsument. Ten tweede kan geconcludeerd worden, <lat ondanks het 
kleine verschil, de zakelijke dienstverlening de minst geschikte doelgroep is voor 
de locatie. Dit terwijl juist de woningen zijn ontwikkeld vanuit het oogpunt 
zakelijke dienstverlening aan te trekken. 

STAP3 

VOORKEURPRODUCTVORMEN 

Creatief ambachteli·k 
A 

1 
2 12% 
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PRODUCT-LOCATIE-COMBINATIE 

Loc3 15% 36% 4% 13% 27% 8% 32% 
Loc4 15% 20% 7% 7% 8% 11% 
Loc5 3% 3% 

TWAA Huiskamerondememina Loe 1 Landeliik 

TWAB Bedriifshaltvoe Loc2 lndustrieterrein, rand stedeliik 

TVDll!IC Woonwerkwonina Loc3 Buiten het centrum; de woonwiik 

TWAD Woonwerkcomplex Loc4 Rand centrum; de oeriferie 

Loc5 Centrum, binnenstad 

Tabel 7. 14 Voorkeur productvormen van de doelgroepen. 

Uit de bovenstaande tabellen blijkt <lat de woonwerkwoning in principe bet meest 
geschikte type is in <lit type milieu, daarentegen blijkt ook <lat zelden de 
woonwerkwoning in verband is gebracht, als eerste keuze voor een locatie en een 
productvorm, met de huidige situatie. 

STAP4 

Ook wat betreft de productaspecten zijn een aantal fouten gemaakt. De 
woonwerkwoning heeft maar een ingang voor bet woon - en werkgedeelte samen. 
Uit de onderzoeksresultaten is gebleken <lat maar liefst 91 % van de 
woonwerkconsumenten een gescheiden ingang wilt. Tevens is bet aantal bezoekers 
- en prive parkeerplaatsen te laag. 

7.5.1 Terugkoppeling 

Er zijn een aantal cruciale fouten gemaakt bij de planvorming van <lit 
woonwerkproject. Deze fouten verspreiden zich over alle vier de facetten van bet 
instrument. Ten eerste had de locatie meer richting de woonwijk gesitueerd moeten 
zijn en er zijn te veel woningen op de daarvoor te kleine locatie ontwikkeld. 
Wanneer deze woningen meer verspreid waren in kleine groepjes aan de rand van 
de woonwijk was er wat betreft <lit aspect een betere kans van slagen. 
De locatie zelf komt met name tekort wat betreft bet parkeren. Dit in combinatie 
met bet tekort aan bezoekers - en prive parkeerplaatsen, maakt bet parkeren tot een 
echt probleem. Dit geldt ook voor de verbindingen met bet openbaar vervoer. 
Wat betreft de doelgroepen die nu gehuisvest zijn is de meest ongeschikte 
doelgroep benaderd en had er in combinatie met bet feit <lat er teveel dezelfde 
bedrijven gevestigd zijn, voor gezorgd moeten worden <lat er meerdere 
doelgroepen benaderd zouden zijn om zodoende een gezonde bedrijvenmix te 
creeren. Tenslotte betekent een ingang voor beide functies bet begin van bet einde 
voor de gebruiker van de woonwerkwoning en wordt een eenzijdig gebruik van de 
woonwerkwoning gestimuleerd. 
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7.6 Resume 

In principe kan meteen worden geconcludeerd dat de vooraf toebedachte werking 
van het instrument ook in de praktijk blijkt te functioneren. Het is immers mogelijk 
een locatie te onderzoeken op woonwerkmogelijkheden voor verschillende 
doelgroepen en vervolgens concrete adviezen en beschrijvingen op te stellen ten 
aanzien van de ontwikkeling van woonwerkvorrnen op de locatie. 

Daarentegen dient ook meteen te worden geconcludeerd dat de werking van het 
instrument niet gezien moet worden als een voorspellende waarde, maar als een 
model, dat de te maken keuzen wat betreft de ontwikkeling van 
woonwerkcombinaties ondersteunt. De planbepaling en ontwikkeling van locaties 
wordt immers bepaald door allerlei aspecten en factoren. Het instrument is hier een 
onderdeel van, dat met betrekking tot het combineren van wonen en werken het 
mogelijk heeft gemaakt het gebrek aan inzicht te verkleinen en de advisering te 
ondersteunen. Hierrnee is de doelstelling van het onderzoek beantwoord. 
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit laatste hoofdstuk van het afstudeeronderzoek worden de conclusies en 
aanbevelingen opgesteld. Deze weergave bestaat uit de belangrijkste conclusies in 
relatie tot het instrument en de enquete. De overige conclusies die gedurende het 
gehele onderzoek zijn opgesteld worden op dit moment buiten beschouwing 
gelaten. De aanbevelingen betreffen alleen moge/ijkheden om in de toekomst op 
enige wijze het onderzoek te verbeteren of uit te breiden. 

8.1 Inleiding 

In dit onderzoek is vanuit de problematiek omtrent het combineren van wonen en 
werken een instrument ontwikkeld dat de keuzen met betrekking tot de 
ontwikkeling van woonwerkcombinaties ondersteunt. 

8.2 De conclusies 

De conclusies die in de onderstaande tekst zijn weergegeven, zijn gerelateerd aan 
het instrument of de opbouw van het instrument. 

Naast de vijf al bestaande woonfuncties is door de komst van de 
woonwerkcombinatie een zesde woonfunctie te onderscheiden: "de economische 
functie". 

Uit de casestudies is gebleken dat het instrument bruikbaar is als een 
ondersteunend model bij de te maken keuzen met betrekking tot de ontwikkeling 
van woonwerkcombinaties en de beoordeling van reeds ontwikkelde 
woonwerkprojecten. 

Uit de casestudies is gebleken dat door gebruik van het instrument voor een 
willekeurige locatie kan worden bepaald welke woonwerkmogelijkheden er zijn 
met betrekking tot het woonwerkmilieu en de locatiefactoren in relatie tot de 
verschillende doelgroepen. 

Mochten er mogelijkheden zijn om wonen en werken te combineren op een 
willekeurige locatie kan met behulp van het instrument worden bepaald welke 
productvormen het meest geschikt zijn voor zowel de locatie als de doelgroepen, 
rekeninghoudend met de productaspecten. 
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De conc/usies die in de onderstaande tekst zijn weergegeven, zijn gerelateerd aan 
de enquete en de enqueteresultaten. 

Uit de enquete is gebleken dat de doelgroepen voor inpandig, fysiek geintegreerde 
woonwerkvormen gedefinieerd kunnen warden met behulp van drie branches van 
de werkfunctie. Deze doelgroepen zijn: 

1. De creatief, ambachtelijke sector; 
2. De persoonlijke dienstverlening; 
3. De zakelijke dienstverlening. 

Bij het onderzoek naar de verschillende kenmerken van de doelgroepen bleek dat 
de starter, voor de in dit onderzoek onderscheiden productvormen, geen geschikte 
doelgroep is. 

Uit de enquete is gebleken dat "de uitstraling van de locatie met betrekking tot de 
verhouding tussen de functies wonen en werken", "het ondememersklimaat" en 
"het locatietype" de drie bepalende factoren zijn voor de verschillende doelgroepen 
ten aanzien van het woonwerkmilieu. 

Met behulp van de enqueteresultaten is af geleid dat voor de verschillende 
doelgroepen - ten aanzien van de locatiefactoren - de infrastructurele 
voorzieningen het belangrijkste zijn. Deze warden gevolgd door de 
woongerelateerde voorzieningen en de zichtbaarheid van de woonwerkcombinatie 
voor passanten. De openbaarvervoervoorzieningen warden nog lager gewaardeerd. 
De horeca - speel - en culturele voorzieningen warden zelfs zo laag gewaardeerd 
dat ze in het instrument warden verwaarloosd. 

Uit de enquete is gebleken dat de verschillende doelgroepen de grootste voorkeur 
(+/- 60%) hebben om in de productvorm "woonwerkwoning" gehuisvest te 
warden. Het bedrijfshaltype en de huiskamerondememing hebben ieder ongeveer 
20% van de voorkeur van de verschillende doelgroepen. Het woonwerkcomplex 
kan warden verwaarloosd als mogelijke productvorm voor de in dit onderzoek 
onderscheiden doelgroepen. 

Uit de enquete is gebleken dat de productaspecten geen onderscheidende rol tussen 
de doelgroepen spelen, maar behandeld moeten warden als voorwaarden om de 
productvormen optimaal op de woonwerkconsument af te stemmen. 
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8.3 De aanbevelingen 

Het is aan te bevelen bet onderzoek uit te breiden naar een boger scbaalniveau 
dan bet woningniveau, zodat woonwerkprojecten ook vanuit een 
stedenbouwkundig en planologiscb oogpunt kunnen worden benaderd. 

Door bet grote aantal woonwerkprojecten dat momenteel in ontwikkeling is, is 
bet aan te bevelen om over een aantal jaar opnieuw een enquete uit te voeren 
om meer gegevens te verkrijgen en de buidige resultaten aan te vullen. 

Bij een nieuwe enquete is bet aan te bevelen een aantal extra vragen toe te 
voegen door te vragen naar de voorkeur van de woonwerkconsumenten voor 
bepaalde combinaties van locatiefactoren. Op deze manier kan nog beter 
bepaald worden welke woonwerkomstandigbeden bet meest ideaal zijn voor de 
verscbillende doelgroepen. 
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Bi"/a en 

BIJLAGEN ENQUETE 

Landelijke enquete 
- Woonwerkwoningen en de gebruikers -

Een onderzoek naar 
de prestatie-eisen van bewoners van woonwerkwoningen 

t.o.v. de locatie en de omgeving en het product waarin gewoond en gewerkt wordt. 
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De enquete wordt volledig anoniem verwerkt 
Het invullen van de enquete neemt ongeveer 5 minuten in beslag 
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lntroductie 

Geachte bewoonster en I of bewoner, 

Zoals u waarschijnlijk weet, bent u momenteel woonachtig in een woonwerkwoning - ook wel 
multifunctionele woning genoemd - . Dit speciale woningtype is het onderwerp van een 
grootschalig onderzoek naar de mogelijkheden van het combineren van wonen en werken in 
opdracht van Ecorys-Kolpron uit Rotterdam. 

De kem van het onderzoek is het in beeld brengen van alle facetten en problemen in relatie tot de 
woonwerkwoning, de gebruikers van deze woningen en de locatie. Inmiddels zijn vele problemen 
en aspecten in beeld gebracht en ontbreekt nog een element; de wensen en I of normen van de 
gebruiker van woonwerkwoningen ten opzichte van het woonproduct zelf en ten opzichte van de 
locatie en omgeving. 

Met behulp van deze gegevens kan het onderzoek word en af gerond en kan begonnen worden met 
het opstellen van een instrument waarmee voor iedere willekeurige locatie in Nederland bepaald 
kan worden of het mogelijk is om wonen met werken te combineren, zo ja, welke soort 
woonwerkvormen zijn dan het meest geschikt, welke doelgroepen passen het beste bij deze 
woonwerkvormen en welke aspecten moeten - in relatie tot de gebruiker - op de locatie aanwezig 
ZIJn. 

Kortom, uw hulp is benodigd, om het laatste stukje van het onderzoek af te ronden. Het zou dan 
ook geweldig zijn wanneer u uw medewerking verleent door middel van het invullen van de hier 
volgende enquete. 

Mocht u momenteel geen tijd hebben voor het invullen of was u niet thuis op het moment <lat ik 
met de enquete langs hen gekomen, dan is het mogelijk om de enquete d.m.v. de bijgevoegde 
antwoordenveloppe (postzegel is uiteraard niet nodig) op te sturen, zodat ook uw gegevens 
verwerkt kunnen worden. 

Alvast bedankt voor de moeite en uw informatie, 

Hoogachtend, 

M.T.P. Jongmans 
Ecorys-Kolpron 
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Persoonlijke gegevens 

Ondanks dat u anoniem blijft bij het invullen van de enquete, zijn er loch enkele persoonlijke 
gegevens nodig om de enquete zorgvuldig te kunnen verwerken. 

Wat is uw leeftijd? 

____ Jaar 

Wat is ongeveer uw bruto jaarinkomen (in euro)? 

_______ € bruto per jaar 

Welke samenstelling beeft uw buisbouden? 

□ alleenstaand □ alleenstaand, met kinderen ( eenoudergezin) 
□ 2-persoons het aantal kinderen ____ _ 

□ 2-persoons, met kinderen 
het aantal kinderen -----

Bedrijfsgcgcvcns 

Tot welke brancbe beboort uw onderneming? 

Wat is de leeftijd van uw onderneming? 

□ De onderneming is recent - laatste 2 jaar - opgestart 
□ De onderneming is minimaal 2 jaar oud en doorgegroeid tot de huidige vorm 
□ De onderneming is minimaal 5 jaar oud 

Waar is uw onderneming in gevestigd geweest? 

□ De onderneming is altijd in de huidige vestiging, gevestigd geweest. 
□ De onderneming is altijd gevestigd geweest in de huidige vestiging of in een andere woning waar het wonen 

gecombineerd werd met het werken 
□ De onderneming is voor deze vestiging gevestigd geweest in een vestiging waar geen combinatie was met het 

wonen. 

H oeveel medewerkers heeft u? 

medewerkers ------

Kunt u een scbatting maken van bet aantal m1 bestemd voor werk binnen de 
woonwerkwoning: ____ m2 

Kunt u een scbatting maken van bet aantal m1 bestemd voor wonen binnen de 
woonwerkwoning: ____ m2 
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De Locatie 

In de onderstaande tabel staan 20 verschillende soorten aspecten - in willekeurig volgorde - die een relatie 
hebben met een gemiddelde locatie in Nederland. Aan u wordt gevraagd aan te geven hoeveel waarde u aan 
deze aspecten hecht. Stelt u zich dus voor dat er ergens een lege locatie is waarbij u alle aspecten kan 
invullen. Welke aspecten vindt u dan het belangrijkst en welke aspecten zijn minder belangrijk. Dit kunt u 
aangeven door middel van een getal; bet getal kan varieren van 1 t/m 10, waarbij 1 bet minst belangrijk 
en 10 bet belangrijkste aangeeft. U kunt dus bepaalde cijfers meerdere keren gebruiken. 
Ter verduidelijking; het gaat dus niet om uw waardering wat betreft deze aspecten op uw huidige locatie, 
rnaar dat u enkel aangeeft hoe belangrijk u deze aspecten - in het algemeen - vindt. 

Asoecten Score 

A) De winkelvoorzieningen in de buurt 

B) Het aantal openbare parkeerplaatsen in de buurt 

C) De aanwezigheid van postkantoor en bank in de buurt 

D) De zichtbaarheid van uw woonwerkwoning voor passanten 

E) De speelvoorzieningen in de buurt 

F) De zorgvoorzieningen in de buurt 

G) De ontsluiting van de wijk; de verkeersdoorstroming op en rond uw locatie 

H) De educatieve voorzieningen (scholen) in de buurt 

I) De bereikbaarheid met de auto (nabijheid van de snelweg) 

J) De situering van de locatie t.o.v. stad (varierend van landelijk tot in het centrum) 

K) De nabijheid van (snel)tram en/ofmetrohalte 

L) De horecavoorzieningen (cafes en restaurants) in de buurt 

M) De andere bedrijvigheid in de buurt 

N) De nabijheid van een bushalte 

0) De culturele voorzieningen in de buurt 

P) De groenvoorzieningen in de buurt 

Q) De uitstraling van de locatie met betrekking tot de bedrijvigheid en het wonen 

R) Het bedrijfs - en ondememersklimaat van de buurt 

S) De bereikbaarheid met het openbaar vervoer (nabijheid van een treinstation) 

T) De homogeniteit van andere ondememingen in de buurt (zijn er overeenkomstige ondememingen) 
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De Locatie - voorzieningen 

Stelt u zich voor; u krijgt de mogelijkheid om een nieuwe woonwerkwoning te betrekken op een 
bepaa/de locatie waarbij u het voor het zeggen heeft wat betreft de aanwezige aspecten op de 
locatie. Met welke omstandigheden bent u tevreden en kunt u het werk naar behoren uitvoeren en is 
uw woongenot aangenaam. Kruis per aspect 1 van de 5 mogelijkheden aan die minimaa/ op de 
desbetreffende /ocatie aanwezig moet zijn om het eerder besproken woongenot en het niveau van 
werken te kunnen waarborgen. 

A. De minimaal gewenste winkelvoorzieningen binnen een straal van 1000 meter van uw 
wonin . 

□ geen 
D buurtsteunpunt ( 1 tot ongeveer 5 winkels voor dagelijkse boodschappen) 
D buurtwinkelcentrum ( 5 tot ongeveer 15 winkels voor vooral dagelijkse boodschappen) 
D wijkwinkelcentrum (15 tot ongeveer 75 winkels voor alle boodschappen) 
D hoofdwinkelcentrum (meer dan 75 winkels voor alle boodschappen) 

B. Het minimaal gewenste niveau van andere bedrijvigheid in de buurt I wijk 

0 geen 
D enkele (maximaal 5 andere ondememingen) 
D matig (tussen 5 en 10 andere ondememingen) 
D aanzienlijk (tussen IO en 15 andere ondememingen) 
D veel (meer dan 15 andere ondememingen) 

C. Het minimaal gewenste niveau van educatieve voorzieningen in de buurt I wijk 

o geen basisschool op loopafstand 
D basisschool op loopafstand 
D middelbaar onderwijs in de omgeving 
D basisschool en middelbaar onderwijs in de omgeving 
D eerste 4 antwoorden + een universiteit in de omgeving 

D. Het minimaal gewenste aantal horecavoorzieningen in de buurt I wijk 

0 geen 
0 tussen 1 en 4 
0 tussen 5 en 8 
0 tussen 8 en 12 
0 meer dan 12 

E. Het minimaal gewenste aantal culturele voorzieningen in de buurt I wijk 

0 geen 
0 1 
0 2 
0 3 
0 meer dan3 

F. Het minimaal gewenste aantal speelvoorzieningen in de buurt 

o geen speelvoorzieningen 
D 1 
D 2 
D 3 
D meerdan 3 
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G. Het minimaal gewenste niveau van de groenvoorzieningen in de buurt I wijk 

□ geen aankledingsgroen 

·- - ·-1 J JI i U!J , " 
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□ aankledingsgroen in beperkte mate aanwezig 

□ aankledingsgroen in ruime mate aanwezig 

□ beperkt openbaar gebruiksgroen 

□ openbaar gebruiksgroen in ruime mate aanwezig 
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H. Ik vind het geen probleem wanneer de verkeersdoorstroming op en rond mijn vestiging de 
volgende situatie weergeejt: 

□ constant aanwezige belemmeringen 
□ alleen belemmeringen tijdens kantooruren 
□ alleen belemmeringen tijdens de spitsuren 
□ af en toe belemmeringen tijdens de spitsuren 
□ geen belemmeringen 

I. De gewenste afstand tot de snelweg (in relatie tot de bereikbaarheid met de auto) 

□ meer dan 20km 
□ tussen IO en 20 km 
□ tussen 5 en 10 km 
□ tussen 1 en 5 km 
□ minder dan I km 

J. De gewenste bereikbaarheid met het openbaar vervoer (nabijheid van treinstation). 

□ meer dan 2000m ( of niet aanwezig) 
□ tussen 1500 en 2000m 
□ tussen 1000 en 1500m 
□ tussen 500 en 1000m 
□ minder dan 500m 

K. De gewenste nabijheid van een (snel)tram en/of een metrohalte. 

□ meer dan 2000m ( of niet aanwezig) 
□ tussen 1500 en 2000m 
□ tussen 1000 en 1500m 
□ tussen 500 en 1 OOOm 
□ minder dan 500m 

L. De gewenste nabijheid van een bushalte. 

□ meer dan 2000m ( of niet aanwezig) 
□ tussen 1500 en 2000m 
□ tussen 1000 en 1500m 
□ tussen 500 en 1000m 
□ minder dan 500m 

M. Het minimaal gewenste aantal openbare parkeerplaatsen in de buurt 

□ minder dan 25 

□ tussen 25 en 50 

□ tussen 50 en 75 

□ tussen 7 5 en 100 

□ meer dan 100 

N. De minimaal gewenste zorgvoorzieningen in de buurt 

□ geen 
□ huisarts 
□ huisarts en tandarts 
□ huisarts, tandarts en apotheek, 
□ huisarts, tandarts, apotheek en ziekenhuis 
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0. De gewenste aanwezigheid van postkantoor en bank in de buurt 

□ geen van beide 
□ een bank binnen een straal van 1000 meter 
□ een postkantoor binnen een straal van 1000 meter 
□ beide binnen een straal van 1000 meter 
□ beide binnen een straal van 500 meter 

P. De gewenste zichtbaarheid van de woonwerkwoning voor passanten 

□ geheel niet zichtbaar voor passanten 
□ nauwelijks zichtbaar, enkel voor voetgangers 
□ redelijk zichtbaar, enkel voor langzaam passerend verkeer 
□ goed zichtbaar, ongeveer iedereen zal de woonwerkwoning zien 
□ zeer goed zichtbaar, de woonwerkwoning is bijna een soort aantrekkingspunt in de buurt 

Q. Welke situering in de stad heeft uw voorkeur? 

□ 

□ industrieterrein, rand stedelijk 

□ buiten het centrum; de woonwijk 

□ rand centrum, periferie 
' 

□ centrum, binnenstad 
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R. Wat voor uitstraling van de locatie met betrekking tot de bedrijvigheid heeft uw voorkeur, en 
welke uitstraling van het wonen is hiermee gemoeid? 

D de locatie straalt geen bedrijvigheid uit en is vergelijkbaar met de gerniddelde woonwijk 

D de locatie straalt in beperkte mate bedrijvigheid uit, maar is nauwelijks te onderscheiden van een 
normale woonwijk 

D de locatie straalt bedrijvigheid uit en de woonsituatie wordt lichtelijk bei"nvloedt. 

~ T,1 - ,. ~- -
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D e ocatle ee een sterke bedrijfsmatige uitstraling en het werken lijkt hier de overhand te 
nemen in vergelijking met de woonsituatie 

O de locatie heeft een zeer sterke bedrijfsmatige uitstraling en bet wonen is geheel ondergeschikt 
aan het werken. 

S. Welke homogeniteit van andere ondernemingen in de buurt heeft uw voorkeur (de 
ondernemingen of bedrijvensamenstelling)? 

o geen andere ondernerningen in de buurt 
O van de andere ondernerningen in de buurt is geen enkele overeenkomstig met uw branche 
D van de andere ondernemingen in de buurt is een enkele overeenkomstig met uw branche 
O van de andere ondernerningen in de buurt is redelijk deel overeenkomstig met uw branche 
o van de andere ondernemingen in de buurt is een aanzienlijk deel overeenkomstig met uw branche 

T. Wat voor ondernemersklimaat is voor u van belang in de directe omgeving? 

D weinig aantrekkingskracht op ondernemingen 
O hoofdzakelijk plaatselijk opererende ondemerningen 
D plaatselijk en regionaal opererende ondernemingen 
D regionaal en landelijk opererende ondememingen 
O landelijk en internationaal opererende ondememingen 
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De komende vragen gaan over het woonwerkproduct zelf; de woning die u gebruikt om in te werken en 
wonen. Eerst wordt naar uw voorkeur gevraagd wat betreft het type woonwerkwoning en vervolgens zijn er 
een aantal vragen met betrekking tot een aantal kenmerken die in de woning zelf voorkomen. 

Het woonwerkproduct 

Zoals aangekondigd gaat het bij de eerste vraag om uw voorkeur betreffende de woonwerkwoning zelf. Stelt 
u zich voor <lat u een nieuwe woonwerkwoning kan betrekken, welk type product heeft dan uw voorkeur 
(Keuze 1)? Verder wordt u gevraagd aan te geven wat u tweede, derde en vierde keuze zou zijn (keuze 
2,3 en 4). Aan de hand van een aantal willekeurige voorbeelden en de beschrijving hiervan wordt u geacht 
uw keuze te bepalen. Hierbij dient opgemerkt te worden <lat de foto's enkel zijn geplaatst ter verduidelijking 
en <lat er uiteraard nog vele andere verschijningsvromen zijn per type. Geef uw 4 keuzen aan in de daarvoor 
bestemde blokken links op de pagina waar het woord 'keuze' al is weergegeven. 

Keuze: 

Keuze: 

Keuze: 

Keuze: 

Het gewenste woningtype; beschrijving 
Type 1 - de huiskameronderneming -
Werken binnen de woning 
-klein aantal m2 bestemd voor werk 
-grote interactie tussen wonen en werken 
-uitstraling van norrnaal woonhuis 
-ieder prijsniveau is mogelijk en wordt bepaald 
door de grootte van de woonruimten 

Type 2 - bedrijfshalwoning -
Werken naast de woning 
-groot aantal m2 bestemd voor werken 
-beperkte interactie tussen wonen en werken, 
maar het werken heeft wel een grote invloed 
-bedrijfsmatige uitstraling 
-gemiddeld tot hoog prijsniveau 

Type 3 - de woonwerkwoning -
Werken onder/boven de woning 
-gevarieerd aantal m2 bestemd voor werken 
-gevarieerde interactie tussen wonen en werken 
-wisselende uitstraling 
-gemiddeld tot hoog prijsniveau 
Weinig eenduidige kenmerken 

Type 4 - bet woonwerkcomplex -
Werken binnen de woning 
-klein aantal m2 bestemd voor werk 
-grote interactie tussen wonen en werken 
-uitstraling van norrnaal woonhuis/appartement 
-gemiddeld prijsniveau 

Voorbeelden 
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Het woonwerkproduct - kenmerken / aspecten 

De komende vragen bebben betrekking op bepaalde kenmerken van een gemiddelde woonwerkwoning. Ook 
hierbij wordt u gevraagd een van de vijf antwoorden aan te kruisen welke u als minimaal aanwezig acbt om 
goed te kunnen wonen en werken in uw woonwerkwoning. 

A. De gewenste woonwerkverhouding 

□ een gezamenlijke in - en uitgang voor bet woon - en werkgedeelte 
□ gescbeiden in - en uitgang voor bet woon - en werkgedeelte 

B. De gewenste woonwerksituering 

□ de werkruimte is in bet woongedeelte gesitueerd 
□ de werkruimte is naast bet woongedeelte gesitueerd 
□ de werkruimte is onder bet woongedeelte gesitueerd 
□ de werkruimte is boven bet woongedeelte gesitueerd 
□ anders, namelijk ............................. .... ...... . .... . 

C. Het gewenste aantal vierkante meters bestemd voor wonen 
□ ............... ... ... ... ... . 

D . Het gewenste aantal vierkante meters bestemd voor werken 

□ ····· ···· ····· ··· ·········· ·· ·· 

E. De gewenste privacyaspecten 

□ werken en wonen is strikt gescbeiden, 
□ sporadisch is er contact tussen beide functies, 
□ regelmatig is er een overlap in activiteiten 
□ zeer vaak zijn is er een overlap 
□ er is gebeel geen scbeiding tussen beide functies, ongeacbt de overlast 

F. De gewenste werkvoorzieningen (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

□ extra bekabeling en aansluitpunten (internet, etc) 
□ inbraakbeveiliging 
□ extra geluidsisolatie in verband met overlast omgeving 
□ extra geluidsisolatie in verband met overlast woongedeelte 
□ een aparte ontvangstruimte ( wacbtruimte) 
□ aparte sanitaire voorzieningen 
□ extra opslagruimte 
□ eigen garage 
□ andere voorzieningen zoals .... ......... .. ...... .. .... ... ... ..... . . . . . .. . .. .. . . . .... . . . . .. ......... ... . 

G.De gewenste Woonvoorzieningen (beantwoord de komende vragen) 

a. Het gewenste aantal slaapkamers? ......... ... s/aapkamers 
b. Het gewenste aantal vierkante meters voor de woonkamer? ............. m2 

c. De gewenste buitenruimte? 
□ balkon 
□ dakterras 
□ tuin 
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H.De gewenste Woonvoorzieningen (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

□ garage 
□ bijkeuken 
□ extra bergruimte 
□ andere voorzieningen zoals ... .............. . . .. ....... .. .......... . . .. .. .... ......................... . 

L De gewenste hoeveelheid prive parkeerplaatsen? 

□ Geen 
□ 1 
□ 2 
□ 3 
□ meer dan 3; geefaan hoeveel. ............ . 

J.De gewenste hoeveelheid bezoekers parkeerplaatsen? 

□ Geen 
□ 1 
□ 2 
□ 3 
□ meer dan 3; geef aan hoeveel.. .......... . 

K.Het gewenste imago I herkenbaarheid? 

□ De woonwerkwoning is geheel niet representatief voor het werk 
□ De woonwerkwoning is niet representatief voor het werk 
□ De woonwerkwoning is redelijk representatief voor het werk 
□ De woonwerkwoning is representatief voor het werk 
□ De woonwerkwoning is zeer representatief voor het werk, het product 
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BIJLAGEN VRAAGBETEKENIS EN ANTWOORDEMOGELIJKHEDEN 

~ 
,_ 

Vraaen Antwoord Betekenls 
~1 eeftiid in iaren 

~ nkomen in euro's 

~3 huishoudensamenstelling a talleenstaand 

b 12-oersoons 

c1 Mnoudergezin met 1 kind 

c2 ~enoudergezin met 2 kinderen 

c3 ~enouderoezin met 3 kinderen 

d1 cezin met 1 kind 

d2 gezin met 2 kinderen 

d3 gezin met 3 kinderen 

d4 cezin met 4 kinderen 

d5 aezin met 5 kinderen 

e.- '"' Vragen Antwoord 
B1 oranche a izakeliike dienstverlening 

b bersoonliike dienstver. 

C icreatief I ambachtelijk 

B2 eeftiid ondememing a laatste 2 iaar ooaestart 

b ltussen 2 en 5 iaar oud 

C puder dan 5 jaar 

B3 vestiging a taltiid huidige vestiging 

b niet altiid huidio, wel altiid met wonen 

C ook zonder wonen 

B4 aantal medewerkers 

B5 schatting m2 werken 

B6 schatting m2 wonen 

c.w ' ... locatlefactoren Vraaen Antwoord 
C1 winkelvoorzieninoen 1 izeer onbelanoriik 

C2 aantal openbare parkeerplaatsen 2 

C3 aanwezigheid oostkantoor en bank 3 

C4 ~ichtbaarheid van woonwerkwonina 4 

cs ~peelvoorzieningen 5 

C6 izorgvoorzieningen 6 

C7 Pntsluiting van de wiik 7 

CB ieducatieve voorzieninoen 8 
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C9 bereikbaarheid met de auto 9 

C10 situering van de locatie 10 izeer belangriik 

C11 nabiiheid tram I metro 

C12 horecavoorzieningen 

C13 andere bedrijvigheid 

C14 nabiiheid bushalte 

C15 culturele voorzieninaen 

C16 groenvoorzieningen 

C17 uitstraling wonen en beriivigheid 

C18 bedrijfs - en ondememersklimaat 

C19 bereikbaarheid met het ov 

C20 homoaeniteit van andere ondememingen 

D.Prestall&elsen locatiefactoAln Vraaen 
01 winkelvoorzieningen 1 ~een 

2 1:>uurtsteunpunt (1 tot ongeveer 5 winkels voor dagelijkse boodschappen) 

3 l:>uurtwinkelcentrum (5 tot ongeveer 15 winkels voor vooral dagelijkse boodschappen) 

4 wijkwinkelcentrum (15 tot ongeveer 75 winkels voor alle boodschappen) 

5 ~oofdwinkelcentrum (meer dan 75 winkels voor alle boodschappen) 

02 andere bedrijvigheid 1 ~een 

2 ~nkele (maximaal 5 andere ondememingen) 

3 ,-natig (tussen 5 en 10 andere ondememingen) 

4 laanzienlijk (tussen 10 en 15 andere ondememingen) 

5 ~eel (meer dan 15 andere ondememingen) 

03 educatieve voarzieningen 1 ~een basisschool op loopafstand 

2 1:>asisschool op loopafstand 

3 rniddelbaar onderwijs in de omgeving 

4 basisschool en middelbaar onderwijs in de omgeving 

5 ~erste 4 antwoorden + een universiteit in de omgeving 

b4 norecavoorzieninaen 1 ~een 

2 ~ussen 1 en 4 

3 ~ussen 5 en 8 

4 lussen 8 en 12 

5 ,-neer dan 12 

b5 culturele voorzieningen 1 ~een 

2 1 

3 ~ 

4 p 

5 rneerdan 3 
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06 isoeelvoorzieninaen 1 geen 

2 1 

3 12 

4 ~ 

5 meerdan 3 

D7 klroenvoorzieninoen 1 geen 

2 aankledingsgroen in beperkte mate aanwezig 

3 aankledingsgroen in ruime mate aanwezig 

4 MnPrkt ooenbaar aebruiksgroen 

5 openbaar gebruiksgroen in ruime mate aanwezig 

08 1Verkeersdoorstromina 1 lconstant aanwezige belemmeringen 

2 lcllleen belemmeringen tijdens kantooruren 

3 lalleen belemmeringen tijdens de spitsuren 

4 at en toe belemmeringen tijdens de spitsuren 

5 geen belemmeringen 

D9 afstand tot de snelweo 1 meer dan 20km 

2 ussen 10 en 20 km 

3 ussen 5 en 10 km 

4 ussen 1 en 5 km 

5 minder dan 1 km 

010 bereikbaarheid met het ov 1 meer dan 2000m (of niet aanwezig) 

2 ussen 1500 en 2000m 

3 ussen 1000 en 1500m 

4 ussen 500 en 1 000m 

5 minder dan 500m 

011 nabiiheid tram / metro 1 meer dan 2000m (of niet aanwezig) 

2 ussen 1500 en 2000m 

3 ussen 1000 en 1500m 

4 ussen 500 en 1 000m 

5 minder dan 500m 

D12 nabiiheid bushalte 1 meer dan 2000m (of niet aanwezig) 

2 ussen 1500 en 2000m 

3 ussen 1000 en 1500m 

4 ussen 500 en 1 000m 

5 minder dan 500m 

D13 aantal openbare parkeerolaatsen 1 minder dan 25 

2 ussen 25 en 50 

3 ussen 50 en 75 
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4 ussen 75 en 100 

5 meerdan 100 

b14 izorgvoorzieningen 1 geen 

2 nuisarts 

3 nuisarts en tandarts 

4 huisarts, tandarts en apotheek, 

5 nuisarts, tandarts, apotheek en ziekenhuis 

b15 ~anwezigheid postkantoor en bank 1 geen 

2 een bank binnen een straal van 1000 meter 

3 een postkantoor binnen een straal van 1000 meter 

4 :>eide binnen een straal van 1000 meter 

5 beide binnen een straal van 500 meter 

D16 IZichtbaarheid van woonwerkwoning 1 geheel niet zichtbaar voor passanten 

2 nauwelijks zichtbaar, enkel voor voetgangers 

3 edelijk zichtbaar, enkel voor langzaam passerend verkeer 

4 goed zichtbaar, ongeveer iedereen zal de woonwerkwoning zien 

5 zeer goed zichtbaar, bijna een aantrekkingspunt in de wijk 

p11 ISituering van de locatie 1 andeliik 

2 ndustrieterrein, rand stedelijk 

3 buiten het centrum, de woonwiik 

4 and centrum, periferie 

5 centrum, binnenstad 

b18 uitstraling wonen en bedriivigheid 1 de locatie straalt geen bedriivigheid uit 

2 de locatie straalt in beoerkte mate bedriivigheid uit 

3 de locatie straalt bedrijvigheid uit en de woonsituatie wordt lichtelijk be"invloedt. 

4 de locatie heeft een sterke bedriifsmatige uitstraling 

5 de locatie heeft een zeer sterke bedriifsmatige uitstraling en het wonen is geheel ondergeschikt 

D19 homogeniteit van andere ondememingen 1 geen andere ondememingen in de buurt 

2 van de andere ondememingen in de buurt is geen enkele overeenkomstig met uw branche 

3 van de andere ondememingen in de buurt is een enkele overeenkomstig met uw branche 

4 van de andere ondememingen in de buurt is redelijk deel overeenkomstig met uw branche 

5 van de andere ondememingen in de buurt is een groot deel overeenkomstig met uw branche 

D20 ondememersklimaat van de omaevina 1 weinig aantrekkingskracht op ondememingen 

2 hoofdzakelijk plaatselijk opererende ondememingen 

3 plaatselijk en regionaal opererende ondememingen 

4 egionaal en landelijk opererende ondememingen 

5 andelijk en intemationaal opererende ondememingen 

E.Vocneur . . Wraaa ' ' 
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de voorkeur voor een producttype A htoe A, huiskamerondememing 

B tvoe B, bedriifshal 

C tvoe C, woonwerkwonina (oriaineel) 

D type D, complexvorm 

F.Presfatle.els Wraaa 
F1 gewenste woonwerkverhoudino 1 ~en aezamenliike in - en uitoana voor het woon - en werkaedeelte 

2 gescheiden in - een uitoano voor het woon - en werkaedeelte 

F2 aewenste woonwerksituering 1 ~e werkruimte is in het wongedeelte gesitueerd 

2 ~e werkruimte is naast het woonaedeelte aesitueerd 

3 ~e werkruimte is onder het woongedeelte gesitueerd 

4 ~e werkruimte is boven het woongedeelte gesitueerd 

5 ianders, nameliik 

F3 gewenste aantal m2 werken 

F4 gewenste aantal m2 wonen 

F5 ~ewenste privacvaspecten 1 r,verken en wonen is strikt gescheiden 

2 isooradisch is er contact tussen beide functies 

3 r-eaelmatio is er een overlao in activiteiten 

4 izeer vaak is er een overlap 

5 ler is geheel geen scheiding tussen beide functies 

F6.1 gewenste werkvoorzieninoen 1 extra bekabelina en aansluitpunten 

6 .2 2 nbraakbeveiliging 

6.3 3 extra aeluidsisolatie in verband met overlast omgeving 

~-4 4 extra oeluidsisolatie in verband met overlast woonaedeelte 

6 .5 5 een aparte ontvangstruimte 

6.6 6 aoarte sanitaire voorzieningen 

6.7 7 extra ooslaoruimte 

~ -8 8 eigen aaraae 

6 .9 9 andere voorzieningen zoals: 

F7.1 iaantal slaapkamers 

F7.2 ,n2 voor de woonkamer 

F7.3 de oewenste buitenruimte 1 oalkon 

1 2 oalkon en dakterras 

1 3 balkon en tuin 

2 dakterras 

23 dakterras en tuin 

3 uin 

F8.1 aewenste woonvoorzieninaen : 1 garage 

8.2 2 oiikeuken 
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B.3 3 extra beroruimte 

~-4 4 anders 

F9 ,ioeveelheid parkeerplaatsen (prive) 1 geen 

2 1 

3 2 
4 3 
5 meerdan drie 

F10 hoeveelheid bezoekersoarkeerolaatsen 1 oeen 

2 1 

3 2 
4 3 
5 meer dan drie 

F11 gewenste imago 1 de woonwerkwoning is geheel niet reoresentatief voor het werk 

2 de woonwerkwonino is niet reoresentatief voor het werk 

3 de woonwerkwonino is redelijk representatief voor het werk 

4 de woonwerkwoning is representatief voor het werk 

5 de woonwerkwoning is zeer representatief voor het werk 
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BIJLAGEN DOELGROEPKENMERKEN 

- A1 A2. A3 81 82 83 84 85 86 
- - ambachtelllk. sector 44 23000 d2 C b 1 80 140 C 

34 150000 d2 C C b 2 130 120 
49 b C b b 0 150 150 
35 50000 d1 C b b 0 45 70 
38 45000 b C C b 1 100 110 
54 70000 d2 C C a 1 150 120 
50 d2 C C b 1 85 190 
32 7000 d2 C b b 0 48 100 
49 b C C b 2 150 140 
33 d2 b a a 0 30 100 
46 d1 C C b 2 80 130 
39 40000 d3 C C b 1 100 140 
49 d2 C C b 2 80 135 
28 d2 C C b 0 55 200 
51 68000 a C C C 5 80 100 
33 45000 d1 C C C 4 200 100 
31 50000 d2 C a C 0 125 40 
53 b C C C 1 150 200 
56 b C C C 2 90 90 
48 d2 C C C 0 80 120 
43 120000 d3 C C C 0 25 140 
50 d3 C C C 8 96 160 
38 25000 d2 C C C 0 20 90 
41 35000 c2 C C C 0 80 120 
35 60000 d5 C C C 1 40 150 
35 d3 C C C 1 100 100 
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A1 A2 A3 81 82 B3 84 85 86 

-· -, •• dlenstv.lenl 38 d2 b C b 1 130 150 
40 15000 d3 b C b 0 50 125 
57 b b C b 0 150 100 
49 d1 b b b 3 100 150 
40 d4 b C b 1 120 160 
43 45000 d4 b C b 1 140 150 
48 100000 d4 b C C 2 45 300 
48 39000 d2 b C C 1 70 122 
48 50000 d2 b C C 14 150 150 
41 d3 b C C 1 100 200 
51 90000 d2 b C C 0 130 120 
49 65000 d4 b b C 0 35 150 
53 a b C C 1 150 200 
37 d2 b C C 0 120 140 
34 22000 b C C C 1 60 150 
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A1 A2. A3 81 82 83 84 85 86 - . dlenstverlenlna 63 60000 d1 a C b 2 320 160 
51 45000 d1 a C b 1 100 200 
51 62000 d1 a C b 0 30 245 
32 d2 a C b 3 65 200 
55 b a C b 3 160 120 
42 50000 d3 a C b 5 60 100 
43 275000 d1 a C b 4 255 110 
54 30000 b a C b 1 80 140 
47 75000 d2 a C b 5 175 150 
40 b a C b 1 25 120 
40 80000 a a b a 4 150 60 
48 d2 a b b 0 20 100 
52 50000 a a C b 1 50 81 
44 90000 d2 a C b 0 100 180 
49 27000 d1 a C b 4 80 150 
46 d1 a C b 3 90 130 
56 35000 d2 a C C 5 130 100 
36 100000 b a C C 1 100 100 
50 50000 d2 a C C 2 200 140 
44 20000 d1 a a a 0 120 100 
48 60000 d2 a C C 3 90 140 
45 d1 a C C 6 400 200 
56 50000 b a C C 1 70 150 
57 75000 b a C C 2 120 680 
56 b a C C 4 100 140 
41 d2 a C C 60 500 200 
27 26000 a a C C 2 120 120 
44 d2 a C C 2 60 170 
37 38000 d2 a a a 2 145 145 
37 60000 d2 a C C 2 65 155 
54 b a C C 1 150 125 
27 55000 b a C C 1 152 120 

-51 115000 a a C C 2 100 150 
44 25000 a a C C 0 130 130 
42 b a C C 0 150 150 
42 30000 b a C C 0 80 220 
50 52000 d2 a C C 2 75 200 
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Biilaf!en 

BIJLAGEN BEPALING WAARDERING (WEEGFACTOREN) 

- . c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20 
creatlef ambachtsmk 7 8 5 5 9 5 7 10 8 2 5 1 1 1 5 8 5 5 7 1 

8 5 8 6 7 7 8 9 9 7 1 4 7 1 1 5 7 9 1 5 
7 5 8 5 8 7 8 9 8 6 4 2 2 1 2 5 5 5 6 4 
8 10 10 7 10 8 8 10 10 6 3 6 8 10 10 10 10 10 8 6 
8 6 8 1 1 7 7 1 8 4 1 5 7 7 5 8 7 8 7 7 
3 7 7 8 3 8 10 7 7 7 5 5 8 5 5 8 10 10 7 5 
8 10 8 1 10 9 7 10 10 7 1 1 1 6 6 6 6 4 10 1 
9 9 5 9 8 5 8 6 7 8 5 2 8 9 7 7 8 8 7 6 
4 7 6 7 1 1 8 1 8 6 4 4 8 6 4 7 8 8 6 7 
7 7 8 6 2 7 8 9 8 6 4 5 7 7 5 5 5 6 6 6 
8 8 8 7 7 8 7 10 9 6 5 5 2 7 5 6 6 7 6 7 
9 8 6 6 2 7 9 1 8 5 6 4 7 2 5 7 7 8 6 2 

.. 7 7 8 4 5 5 8 10 8 6 4 5 8 7 6 8 8 8 5 3 
8 10 9 8 2 9 9 7 9 8 9 8 9 8 7 10 10 8 7 8 
2 8 2 2 5 5 7 7 8 6 4 4 5 5 6 8 7 7 6 5 
8 6 7 8 6 7 8 8 8 8 9 6 8 8 7 6 9 8 9 6 
9 9 9 9 1 9 7 1 9 8 7 7 8 8 7 8 9 8 8 7 
6 10 6 8 1 1 6 6 7 6 1 1 7 2 1 7 7 7 2 6 
10 10 8 7 7 7 8 8 8 8 6 7 7 8 7 7 8 8 8 7 
7 8 3 5 7 7 6 7 8 6 6 6 4 6 5 7 7 5 8 4 
10 8 10 6 4 10 8 6 8 7 8 8 7 7 6 9 7 7 9 6 
8 8 6 4 8 8 7 10 7 7 8 7 6 8 7 7 7 6 8 7 
9 9 7 8 8 9 8 7 8 7 6 6 7 8 6 6 9 2 7 5 
8 8 6 6 6 7 8 6 8 9 3 7 5 7 5 8 7 7 8 4 
7 8 9 7 4 7 9 4 9 8 5 2 7 8 4 8 8 8 7 6 
9 8 6 1 7 8 6 7 9 7 4 4 8 8 6 7 7 8 8 5 

rotaal 194 207 183 151 139 178 200 1n 214 171 124 122 162 160 140 188 194 185 1n 136 - I 7.5 8.0 7.0 5.8 5.3 6.8 7.7 6.8 8.2 6.6 4.8 4.7 6.2 6.2 5.4 7.2 7.5 7.1 6.8 5.2 
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Biilaf!e_n 

- . .·' .- .. _-'"':_..;· ":-··,.·. .c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20 - Hike dienstvertenina 5 10 7 10 2 5 8 6 10 8 8 7 7 8 6 7 8 6 7 6 
7 8 7 8 8 7 8 7 7 7 7 6 6 8 7 8 7 7 8 6 
6 8 10 7 1 1 9 1 9 7 8 6 8 8 1 1 8 8 8 6 
10 7 10 10 8 8 8 8 10 9 8 6 8 8 6 7 9 8 8 7 
7 8 8 10 8 7 8 7 9 7 8 6 7 8 7 7 8 8 8 7 
7 7 7 9 7 8 8 8 9 6 6 6 7 8 5 7 7 8 8 5 
5 5 5 3 5 5 7 7 7 7 5 1 5 5 1 7 7 7 7 5 
7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 7 7 8 7 7 8 8 8 8 7 
8 7 7 6 8 9 7 9 7 7 6 5 7 7 7 8 8 8 7 6 
7 8 7 7 7 7 8 7 8 7 6 5 7 7 7 8 8 8 6 6 
8 8 7 5 7 3 9 7 9 8 9 4 4 4 3 9 5 4 9 3 
7 8 7 8 7 7 8 7 8 8 8 5 6 8 3 4 8 8 9 8 
8 7 10 10 10 8 10 9 7 7 5 7 8 9 8 10 10 9 10 5 
8 6 8 8 1 6 8 5 8 7 6 6 8 7 6 7 8 8 7 5 
8 7 7 8 7 6 8 8 8 6 5 4 6 7 6 7 7 7 8 6 

Totaal 108 112 114 117 93 94 122 103 124 108 102 81 102 109 80 105 116 112 118 88 
Gemlddelde / waarderlna 7.2 7.5 7.6 7.8 6.2 6.3 8.1 6.9 8.3 7.2 6.8 5.4 6.8 7.3 5.3 7.0 7.7 7.5 7.9 5.9 
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Bi'/a en 

·,·,~ C1 c2 c3 c4 c5 .c:6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 i:17 c18 C19 c20 
rakelilke ·· . 10 10 10 6 8 8 3 7 10 10 5 5 5 5 5 7 10 7 5 5 

8 8 10 9 1 1 8 1 8 8 6 6 9 6 6 8 8 8 6 8 
7 5 10 2 2 6 2 5 2 2 2 5 2 2 6 9 9 2 3 1 

,, 7 9 9 1 8 7 8 8 10 8 1 1 1 1 1 8 10 7 1 1 
8 9 9 7 1 7 9 2 9 8 9 6 7 8 7 5 8 8 9 6 
7 9 7 8 6 7 6 7 8 7 7 7 6 9 7 8 7 8 7 7 
8 9 7 7 8 7 6 7 8 8 1 5 5 7 7 7 6 7 8 1 
7 9 9 7 8 7 7 7 9 8 7 6 6 7 7 7 7 8 7 7 
6 6 6 4 7 7 7 7 8 8 8 6 6 8 6 7 8 6 8 6 
7 6 8 5 3 3 8 7 8 7 5 4 7 6 4 7 8 8 5 1 
7 10 10 10 7 7 10 7 10 6 9 9 8 9 6 6 10 10 9 1 
10 8 10 7 10 6 10 8 6 10 10 10 10 10 8 8 10 8 10 6 
7 8 8 4 6 7 7 6 7 7 6 6 6 7 7 8 7 6 7 7 
9 9 8 5 9 8 8 9 8 7 9 6 6 8 8 8 9 8 9 6 
7 9 9 6 7 6 8 9 9 8 5 5 6 7 4 6 9 9 7 8 
8 8 8 5 8 6 8 7 9 7 4 5 7 8 6 8 7 10 7 6 
6 9 6 7 7 6 8 7 7 7 3 5 6 8 6 6 6 6 7 6 
9 8 9 2 8 4 6 9 8 8 8 2 5 6 7 7 6 5 9 4 
7 8 6 1 6 8 8 6 8 8 8 6 6 6 1 6 8 6 1 6 
7 10 7 5 5 5 8 9 9 4 5 3 6 8 3 8 9 9 7 4 
8 10 8 9 8 8 8 7 8 7 6 5 7 5 5 7 8 9 6 7 
8 8 8 7 8 7 7 8 8 1 1 1 1 1 1 7 8 7 1 6 
3 8 3 1 1 1 8 1 9 6 1 5 1 1 1 3 7 7 5 5 
6 8 7 6 6 6 8 7 8 8 6 6 7 7 6 6 6 6 8 6 
5 5 5 10 1 5 10 5 5 6 5 5 6 6 5 8 10 6 1 2 
8 8 7 8 8 7 9 9 9 7 7 7 8 7 6 7 8 8 7 6 
7 3 6 5 4 7 8 4 8 5 1 4 4 4 4 8 8 8 4 8 
3 9 1 10 3 3 8 5 8 6 6 1 3 4 1 6 8 7 6 4 
9 10 10 9 10 10 10 10 10 8 10 8 8 10 7 7 8 8 10 1 
8 8 9 7 8 4 6 8 8 9 8 5 7 5 5 8 9 8 8 6 

' 6 1 8 3 1 1 8 1 8 8 1 1 1 5 1 7 6 7 7 5 
8 8 7 8 6 6 8 7 8 7 5 5 5 5 5 7 8 6 5 5 
9 9 1 5 9 5 9 5 9 9 9 5 5 9 1 5 9 9 9 5 
7 9 10 5 1 7 5 5 9 7 1 7 7 1 6 8 8 5 6 5 
8 7 7 8 1 5 8 4 9 7 6 6 6 6 1 8 8 8 7 6 
9 9 8 7 2 4 8 5 9 6 1 5 5 5 5 7 8 7 6 5 
8 8 8 5 1 6 9 8 8 6 4 4 7 5 6 6 7 9 6 5 

rotaa1 272 295 279 221 203 215 282 234 302 259 196 188 208 222 178 259 296 271 234 184 - . 
I 

. 
7.4 8.0 7.5 6.0 5.5 5.8 7.6 6.3 8.2 7.0 5.3 5.1 5.6 6.0 4.8 7.0 8.0 7.3 6.3 5.0 , .... 
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Bi"la en 

BIJLAGEN BEPALING MINIMAAL GEWENSTE PRESTATIES EN VOORKEUR PRODUCTVORMEN 

doelgroep prestat1e-e1sen aan de locat1efactoren voorkeur productvorm 

rll"Mtief ambachtelllkA sedor 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 A 8 C 0 
2 2 3 1 2 3 3 4 5 3 5 1 1 4 4 2 3 2 4 2 4 2 1 3 
4 3 4 2 1 3 3 4 3 1 1 1 1 5 4 3 3 3 3 2 3 1 2 4 
3 4 1 1 1 2 3 5 4 2 4 1 1 4 4 4 3 3 1 3 3 1 2 4 
2 5 4 2 4 4 5 4 4 3 1 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 2 1 3 
1 2 1 1 1 1 5 2 3 1 2 2 1 4 3 1 2 4 2 1 3 2 1 4 
2 4 4 2 3 2 4 5 2 1 1 4 1 4 4 4 4 2 2 5 3 2 1 4 
3 1 4 1 2 3 5 5 3 3 1 5 1 4 3 2 3 2 2 1 3 2 1 4 
2 3 2 1 3 2 5 5 4 3 1 5 3 4 1 4 1 3 2 2 3 2 1 4 
2 2 1 1 1 1 5 4 3 1 1 5 2 1 4 4 1 3 3 4 3 1 2 4 
2 2 4 1 3 3 5 5 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 4 
3 3 3 2 2 3 4 5 4 3 2 5 2 4 3 3 3 2 1 2 3 2 1 4 
1 2 4 1 1 2 4 5 4 2 1 5 3 4 4 2 4 3 3 3 4 2 1 3 
2 2 4 1 1 3 5 5 3 4 1 5 2 4 4 4 3 2 2 2 4 3 1 2 
4 4 4 3 4 1 5 4 4 4 5 5 2 4 4 4 3 4 2 3 3 1 2 4 
1 1 2 1 1 2 3 5 4 1 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 3 1 2 4 
3 4 4 2 2 5 5 4 4 4 4 4 1 5 4 4 3 2 1 3 3 2 1 4 
3 2 1 2 2 1 5 5 4 4 5 5 2 5 4 4 2 2 2 3 4 1 2 3 
3 5 2 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 5 2 3 1 4 
4 4 5 3 3 3 3 2 4 4 3 4 5 4 4 3 4 2 3 2 2 4 3 1 
3 3 4 1 3 3 5 4 4 5 5 5 2 4 4 3 3 2 3 1 1 4 3 2 
2 1 1 1 1 1 5 5 4 5 4 5 1 4 4 3 2 2 2 2 3 2 1 4 
3 2 4 2 3 3 3 5 5 5 4 4 2 4 4 2 3 2 3 2 1 4 3 2 
2 3 4 2 3 3 4 5 4 3 3 5 3 5 4 3 3 1 2 1 3 4 1 2 
3 4 4 1 2 3 3 4 5 2 2 5 1 4 5 4 2 2 2 1 2 3 1 4 
3 3 5 2 2 2 3 5 4 4 2 5 2 4 4 4 1 3 3 3 3 2 1 4 
3 3 4 1 1 4 5 5 5 4 5 5 1 4 4 2 3 2 3 1 3 4 2 1 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 A 8 C 0 
Sccn1 11% 11% 19% 58% 38% 19% 19% 42% 15% 42% 8% 4% 4% 15% 8% 11% 23% 7% 24% 62% 7% 

Sccn2 46% 42% 30% - 61% 42% 8% 4% 11% 53% 19% 77% 27% 30% 58% 57% 58% 12% 46% 27% 15% 
Sccn3 - - 69% 38% 100% lmlll 27% 23% 1 62% ETR 19% 58% ---- 61% 12% 12% 15% . 
Sccn4 • 100% -- 100% 96% 42% 39% ~ 92% - - - 100% 100% 100% 89% 19% 19% 62% 

Score5 100% 100% 100% - 19% 15% ,, . . ,, •• 100% 100% 100% 100% 100% 
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Bi '/a en 

1 4 2 4 4 5 2 4 2 5 4 4 1 4 2 
3 2 1 1 1 4 5 4 4 5 5 1 5 4 3 2 2 2 2 4 3 
1 3 5 3 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 2 3 3 2 3 4 
3 2 2 4 4 5 1 1 1 1 4 4 1 3 2 2 4 2 1 3 
2 3 1 2 3 4 4 4 3 3 5 2 4 4 4 3 1 2 2 4 1 3 
3 2 2 2 1 3 5 4 4 5 4 5 4 3 2 1 2 2 4 3 2 
3 2 4 2 2 3 3 4 4 4 4 5 2 4 3 3 2 2 1 4 2 3 
3 3 4 2 4 4 4 4 4 1 4 2 1 2 4 3 2 3 4 1 2 3 
3 2 2 1 3 5 3 4 5 4 5 1 4 2 2 4 2 3 1 4 3 2 
2 2 2 1 5 4 4 4 5 2 2 3 2 2 4 1 3 
2 2 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 2 
2 3 2 1 3 4 5 3 2 5 2 4 2 3 3 2 3 2 4 1 3 
3 2 4 2 1 3 5 5 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 2 3 2 1 4 
3 3 5 2 3 3 5 5 4 4 1 5 2 4 4 4 1 3 2 3 3 4 1 2 

01 02 03 04 05 06 07 08 D9 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 A B C 0 
Score 1 7% 27% 20% 7% 27% 33% 7% 20% 13% 40% 27% 20% 53% 
Score2 34% 53% 40% 34% 13% 20% 34% 
Score3 13% 7% 27% 53% 
Score4 27% 60% 13% 

Scores 
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Bi"/a en 

. 
. . . . . . . . . . . . . 

- --· - - D1 " 02 03 04 D5 D6 D7 D8 D9 D10 011 012 03 014 01.., 018 017 D18 D19 D20 A B C D , ... . 
5 3 4 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 2 2 4 4 2 1 3 
5 5 1 1 1 1 5 5 3 1 1 1 5 5 5 5 5 4 3 5 1 3 2 4 
4 1 3 3 3 2 5 4 4 2 4 4 1 5 4 2 1 2 1 1 1 4 2 3 
2 3 4 1 1 3 5 5 4 1 1 3 1 4 4 3 1 3 2 1 3 2 1 4 
3 3 4 2 3 1 2 4 5 5 4 5 2 5 5 4 1 3 3 1 4 1 2 3 
3 3 4 3 3 5 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 4 2 3 2 4 1 2 3 
4 4 4 2 5 3 2 5 4 4 2 4 1 4 4 2 2 2 3 4 3 2 1 4 
3 5 1 1 1 1 5 5 5 4 4 4 1 5 4 4 3 2 3 3 2 3 1 4 
2 1 4 1 2 2 3 4 4 2 5 5 1 2 1 1 3 2 1 1 4 2 1 3 
2 4 2 1 1 2 4 4 4 1 1 4 3 2 3 3 3 3 3 4 1 4 2 3 
4 5 4 2 1 2 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 5 4 1 2 3 
2 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 1 2 
3 3 3 2 5 2 5 3 4 4 1 4 3 4 5 3 1 3 2 3 3 4 1 2 
3 2 4 2 3 4 3 5 4 5 5 5 1 4 4 2 3 2 3 4 1 3 2 4 
2 4 4 2 2 3 4 5 4 4 3 5 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 1 3 
3 4 3 1 1 3 3 5 5 3 4 5 1 4 4 4 3 2 2 3 4 2 1 3 
3 2 1 2 1 1 3 5 4 3 5 5 2 4 4 3 4 3 2 4 4 1 2 3 
3 1 2 1 3 3 5 3 4 4 3 3 1 4 4 1 4 3 3 1 3 2 1 4 
2 3 3 2 1 2 4 5 3 3 1 3 1 4 1 2 2 3 3 4 4 1 2 3 
3 5 2 1 2 3 4 3 4 3 1 2 5 4 3 5 3 2 3 3 3 2 1 4 
1 2 2 1 1 2 5 4 4 2 2 4 1 2 1 3 1 2 1 4 3 2 1 4 
3 3 1 2 5 1 4 3 4 5 5 5 3 4 4 3 1 3 3 5 4 3 1 2 
3 3 2 2 1 2 4 1 4 4 3 3 1 4 3 4 4 2 2 2 4 3 1 2 
2 4 1 1 1 1 3 5 4 5 1 5 1 5 2 5 3 3 2 1 4 3 1 2 
4 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 5 2 4 4 4 3 2 2 3 4 3 1 2 
2 4 4 2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 4 4 2 1 2 3 2 3 2 1 4 
3 2 2 1 3 4 3 4 4 3 5 5 3 5 4 4 3 3 3 1 1 3 2 4 
3 2 4 2 2 3 4 2 5 4 5 1 2 5 3 2 4 4 3 1 3 4 1 2 
3 1 1 1 1 1 4 4 3 2 3 3 1 1 3 2 2 2 3 1 4 1 2 3 
4 2 2 1 1 2 3 5 4 1 1 1 5 4 3 4 3 3 2 1 3 2 1 4 
3 3 1 2 1 3 3 5 4 5 5 5 2 1 1 3 3 3 3 3 2 4 1 3 
3 2 2 2 2 1 4 3 4 3 4 4 3 5 4 2 3 2 2 3 3 2 1 4 
3 3 1 1 2 1 5 4 5 2 2 3 1 4 4 4 3 3 3 1 3 2 1 4 
4 4 1 1 1 1 4 5 4 2 4 5 2 5 5 3 3 3 4 1 4 2 1 3 
2 2 3 1 1 3 4 5 4 3 5 5 1 5 4 4 4 3 3 2 3 2 1 4 
4 3 2 2 2 3 2 5 4 4 1 5 1 5 4 3 2 3 2 4 3 1 2 4 
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Biila£en 

2 4 2 1 1 2 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 1 3 2 2 2 3 1 4 

D1 D2 D3 04 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 01, D15 D16 D17 018 019 D20 A 8 c ... . 0 
Scont1 3% 11% 24% 46% 49% 30% 5% 14% 27 11% 46% 5% 11% 5% 24% 8% 32% 13°/c 19°/c 68'¾ 

Score2 30% 33% 51% 11K 73% 60% 8% 8% 3% 30% 35% 14% 68% 13% 14% 27% 35% 41% 43% 48% 80/c 41% 32'¾ 19'¾ 

Score3 76% 65% 65% 100% M 90% 32% 19% 14% 52% 49% 30% Mi 36% 57% 73% M m 67% 35'¾ 27% 38'¾ 

Score-' ·" 88% 100,,. 95% 67% 49% m 79% 70% 52% 87% 62% 84% 8'9' - 97% 100% 921' 43'¾ 14% 43°/c 

Score 5 100% 100% 11% 100% ~00% 100% 100% 1001' 100% 10()1(. 100% 1001' 100% 100% 100% 100% 8% 
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Bi"la en 

BIJLAGEN BEPALING PRODUCTASPECTEN 

~ ..... ,1 .. , ____ _ 

craatlaf __ · - seclior' F1 f'~ F F-4 F F6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 F7.1 F7.2 F7.3 F8.18.2 8.3 8.4 F9 F10 F11 
2 3 80 120 2 3 7 3 60 2 3 2 2 3 
2 2 150 130 2 5 6 4 60 3 3 4 3 4 

2 2 200 200 1 2 3 4 6 3 50 3 2 3 3 4 3 

2 3 80 160 3 3 4 5 6 7 5 80 3 3 3 2 5 

2 2 100 100 2 2 7 8 3 60 3 123 3 1 1 

2 3 150 120 3 2 4 6 3 80 23 3 4 3 5 

2 2 125 200 2 2 6 7 5 50 3 2 3 3 3 3 

2 2 180 180 2 2 6 7 4 40 3 2 3 3 1 4 

2 2 200 140 3 2 4 6 7 2 70 2 3 1 3 4 4 4 

2 3 80 130 2 3 5 6 3 50 3 123 3 4 4 

2 3 150 140 2 2 4 6 7 3 80 2 3 4 2 3 

2 2 100 135 3 2 6 3 70 2 3 2 3 3 3 5 
22 80 2003 6 7 4 50 3 1 3 3 2 2 

2 2 100 100 1 3 4 5 6 7 3 100 2 3 1 2 3 4 55 5 

2 2 150 200 2 2 5 6 7 8 3 50 3 1 3 4 4 4 

2 3 150 75 3 2 6 7 8 4 55 2 3 2 3 4 4 5 

2 2 150 200 3 2 3 4 6 8 3 60 3 1 4 3 5 
2 35002004 8 4 50 2 3 1 4 4 4 

23 80 2003 2 3 4 4 16 2 3 3 4 3 3 

1 2 25 140 4 2 4 70 1 3 2 3 3 1 3 

2 2 100 150 3 3 7 4 64 2 3 1 4 1 2 

2 4 50 100 2 3 6 7 4 60 1 3 1 2 3 3 2 3 

2 2 80 120 3 2 3 5 6 3 50 2 3 1 4 3 4 
2 3 75 175 3 2 4 6 7 8 4 35 3 1 2 3 4 2 3 

2 3 80 150 2 2 3 6 7 3 70 3 1 2 3 4 4 4 

2 3 150 150 3 2 3 6 3 60 1 3 2 3 2 4 

140 ---- -------------------- -----------------------------------



Bi"la en 

1 1 60 150 2 2 4 7 2 70 23 2 3 3 3 4 

2 2 50 50 2 2 6 4 60 3 2 3 3 3 4 
2 3 150 200 5 6 8 2 75 23 2 3 3 3 4 

2 2 100 200 3 2 4 6 8 4 60 3 2 3 2 3 3 
2 3 150 200 2 2 3 4 5 6 7 4 50 3 2 3 4 3 4 
2 3 150 200 1 5 8 3 60 3 2 3 4 3 4 

2 2 50 250 4 2 3 4 8 5 50 3 3 3 3 3 
2 3 100 150 3 3 4 50 3 2 3 5 4 

2 2 450 150 3 5 6 7 8 4 50 3 2 2 4 4 

2 3 50 200 2 2 4 6 8 4 60 3 2 3 3 4 4 

2 2 125 160 2 2 3 4 5 6 7 4 60 3 2 3 5 3 

2 2 40 120 2 2 4 5 8 4 45 3 2 3 2 2 

2 3 150 200 2 3 4 6 3 40 3 2 3 3 4 4 

2 2 120 140 2 2 4 5 8 4 50 3 3 3 3 3 

3 150 150 2 4 5 6 7 4 80 3 3 4 5 3 
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Bria en 

t I "!.11t•••1=-• . . . . . . •• • ... . 
. ~ . 

F1 F2 F3 F4 F5 F6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 F7.1 F7.2 F7.3 F8.1 8.2 8.3 8.4 F9 F10 F11 
2 3 350 200 5 1 2 6 7 3 75 1 2 1 4 1 4 
2 3 100 100 4 1 2 3 4 5 6 7 8 4 100 23 1 2 3 5 5 5 
1 4 30 245 2 1 2 8 3 70 3 1 2 3 1 1 
2 2 60 120 2 1 2 4 6 6 50 3 1 2 3 3 3 4 
2 2 150 150 1 1 2 5 6 8 2 60 3 1 3 3 5 5 
2 2 100 100 1 1 2 5 6 7 4 60 3 1 3 3 3 4 
2 3 400 400 1 1 2 2 100 2 3 5 3 
2 3 80 150 2 1 5 6 8 3 60 2 1 3 3 3 5 
2 3 200 200 3 1 2 6 7 8 4 100 1 3 1 3 3 3 
1 3 50 150 1 1 2 4 6 3 30 2 1 3 3 3 3 
2 3 400 150 2 1 2 5 6 3 60 2 1 2 3 3 5 5 
2 3 40 140 2 1 4 6 7 3 40 3 3 2 1 4 
2 2 60 80 3 1 2 3 6 2 16 3 2 2 4 3 

: 2 2 40 200 2 1 2 4 5 6 4 100 3 1 2 3 3 3 2 
2 3 100 200 2 1 2 6 7 3 70 3 1 2 3 4 4 3 
2 2 100 150 2 1 2 4 5 6 7 4 80 3 1 3 3 5 5 
2 3 150 150 2 1 2 3 5 6 7 2 50 3 1 2 3 4 5 4 
2 3 120 120 3 1 2 3 6 4 40 23 3 4 2 5 
2 2 200 150 1 1 2 3 4 6 4 60 3 2 3 5 3 
2 3 100 180 1 1 2 3 4 6 8 4 65 2 1 3 5 5 3 
2 2 400 200 3 1 2 3 5 6 3 80 23 1 2 3 4 4 4 
1 3 70 150 2 1 2 7 2 50 3 2 3 4 5 
2 2 150 700 1 2 4 6 3 70 3 1 2 4 4 4 
2 3 200 200 2 1 7 4 50 2 3 5 1 4 
2 3 750 225 1 1 2 6 8 4 50 2 1 3 4 5 4 
2 2 120 120 1 1 2 5 6 7 2 25 3 2 4 3 4 
2 2 100 200 1 1 2 3 4 5 6 8 4 50 3 1 2 3 3 2 4 
1 3 60 180 3 1 2 6 7 4 60 123 1 3 3 2 3 
2 2 150 200 2 6 4 65 2 1 3 3 1 3 
2 3 200 150 2 1 2 5 6 3 40 2 2 3 4 3 
2 2 150 200 2 1 2 5 6 8 3 60 1 2 4 4 3 
2 3 150 150 2 1 2 3 4 5 6 7 8 3 60 23 1 4 1 4 
2 2 150 150 2 1 4 80 2 2 3 4 4 4 
2 3 100 250 1 1 2 3 4 5 5 7 3 75 23 1 2 5 5 4 
2 3 100 200 3 1 2 5 8 4 60 3 1 2 3 4 5 5 
2 3 50 100 2 1 5 3 30 3 2 3 2 3 4 
2 2 175 175 2 1 2 5 6 7 5 40 3 2 3 3 4 3 
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Bi'la en 

BIJLAGEN SUBWOONMILIEUS 

Centrum stedeliJl< 

(historischc 
binnensteden 

City/Nieuwe 
stcdelijkc ccntra 

Ccntra van 
nieuwc steden 

Buitcn centrum 

V ooroorlogsc 
ctagc 

V ooroorlogs 
grondgcbondcn 

V ooroorlogse 
hercnhuizen 

V ooroorlogse 
tuindoq>en 

Naoorlogsc 
~::110,. 

Naoorlogs 
1rrondl!cbondcn 

I ocatic 

Rand milieu 

Uitbrciding aan 
de stad 

Grocikemcn 

Actuelc uitlcg 

LandcliJl< 

Historische 
Icemen 

Nicuwc 
kemen 

Villawijkcn 

Wonen in bet 
landschao 
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