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Voorwoord 
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De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek naar de succesfactoren bij de realisatie en het 
beheer van flexibele huurwoningen. Steeds gedifferentieerdere woonvoorkeuren vragen om een flexi
bele woningvoorraad, met woningen die zich kunnen aanpassen aan veranderende eisen en wensen 
in de toekomst. Dit onderzoek geeft voor opdrachtgevers inzicht in de voordelen van flexibel bouwen, 
en toont aan welke invloed door de factor flexibiliteit kan worden uitgeoefend op de woningexploita
tie. 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de afronding van mijn studie bouwkunde, afstudeerrich
ting Real Estate Management & Development, aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
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Smeets en Leonie van de Ven, voor hun verfrissende commentaar en een prettige samenwerking. Het 
onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het Programma Demonstratieprojecten IFD-Bouwen van 
de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Ik wil hierbij Hans Vos van SEV-Realisatie bedan
ken voor zijn goede begeleiding en bijdrage aan de inhoud van het onderzoek. Ook gaat mijn dank uit 
naar de verschillende verhuurders van de voorbeeldprojecten, die mij te woord hebben· gestaan en 
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Samenvatting 
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Woonvoorkeuren worden steeds gedifferentieerder, waardoor de eisen en wensen aan toekomstige 
huisvesting onzeker zijn. Een mogelijk antwoord op deze ontwikkeling is flexibel bouwen: Het zodanig 
veranderbaar bouwen dat met een minimum aan bouwkundige ingrepen, kosten, tijd en ongemak de 
indeling, de uitrusting, het uiterlijk en/of de grootte van de woning gedurende de gehele gebruiksduur 
zijn aan te passen aan veranderende woonwensen van (toekomstige) bewoners. 

Voor dit onderzoek is de volgende probleemstelling gedefinieerd: 
Wat zijn de succesfactoren voor verhuurders met betrekking tot de realisatie en het beheer van een 
flexibel woningbouwproject? 

Er is in het verleden al volop geexperimenteerd met flexibiliteit. Uit een literatuurstudie blijkt dat er 
verschillende flexibiliteitsvormen zijn te onderscheiden: technische flexibiliteit (indelingsflexibiliteit, 
volumeflexibiliteit en belevingsflexibiliteit) en ruimtelijke flexibiliteit (functionele flexibiliteit). Bij het 
realiseren van een flexibel woningbouwproject zal het voor de opdrachtgever duidelijk moeten zijn 
welke vorm van flexibiliteit hij wil bereiken. 

Om naast de theoretische onderbouwing van het begrip flexibiliteit een indruk te geven van wat de 
mogelijkheden zijn in de praktijk, zijn bij dit onderzoek een aantal voorbeeldprojecten betrokken. Ook 
wordt hiermee getoond dat industrieel en demontabel bouwen hun bijdrage kunnen leveren aan flexi
biliteit. 

Er zijn per flexibiliteitsvorm een aantal ontwerpoplossingen mogelijk. In een 'match' met de voor
beeldprojecten is gekeken welke van deze ontwerpoplossingen in de verschillende projecten zijn toe
gepast. Hieruit volgen onder andere de volgende conclusies: 
- Indelingsflexibiliteit wordt het vaakst nagestreefd, en het meest geassocieerd met flexibel bouwen in 
het algemeen. Hiervoor wordt doorgaans gebruik gemaakt van een combinatie van de ontwerpoplos
singen 'vrije indeelbaarheid door middel van verplaatsbare elementen' en 'aanpasbare installaties'. 
- Functionele flexibiliteit wordt als vorm niet vaak nagestreefd door de opdrachtgevers, maar ontstaat 
meestal wel in de woningen, als gevolg van de mogelijkheden die indelingsflexibiliteit biedt. 
- Volumeflexibiliteit kan in veel gevallen bereikt worden zonder dat daarvoor bij voorbaat voorzienin
gen (zoals funderingsbalken, sparingen, enz.) worden aangebracht. Er hoeven dan geen investeringen 
vooraf gedaan te worden. 
- Bij belevingsflexibiliteit is veelal geen sprake van echte zeggenschap, maar slechts van inspraak. 
Onder andere de verhuurder, architect en Welstand stellen vaak beperkingen aan de mogelijkheden. 
In het algemeen kan geconcludeerd worden dat er weliswaar een hoge mate van flexibiliteit gereali
seerd wordt, maar dat deze flexibiliteit in de praktijk slechts met beperkingen wordt aangeboden. Veel 
aanpassingsmogelijkheden, die niet door huurders zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, worden 
door verhuurders opgenomen in het ontwerp als een optie voor in de toekomst en niet in eerste in
stantie als gebruikersflexibiliteit voor onbeperkte wijzigingen tijdens de gehele exploitatieduur. 
Met betrekking tot de regelgeving zal ook een flexibele woning moeten voldoen aan het Bouwbesluit 
en de eisen van Welstand, en er moet een bouwvergunning verkregen worden. Aandachtspunt voor 
opdrachtgevers is ervoor te zorgen dat ook mogelijke toekomstige wijzigingen al bij voorbaat aan de 
regelgeving voldoen. 

De opbouw van de stichtingskosten van flexibele woningen is vergeleken met die van traditionele 
woningen. Met betrekking tot de component grondkosten is vastgesteld dat er in de praktijk door
gaans geen verschillen optreden. De grondprijs kan volgens verschillende methoden worden vastge
steld. Op een aantal daarvan kan flexibel bouwen een positieve invloed uitoefenen (minderkosten voor 
de grond), maar op andere juist een negatieve (meerkosten voor de grond). Oplettendheid met be
trekking tot de toegepaste methode is dan ook een pre voor opdrachtgevers. 
Uit de vergelijking is gebleken dat het bouwen van flexibele woningen niet hoeft te leiden tot hogere 
bouwkosten. Een aantal voorbeeldprojecten kent lagere bouwkosten per m3 dan de eraan gekoppelde 
referentieprojecten. Het blijkt dat veel ontwerpoplossingen ten behoeve van flexibiliteit, ook andere 
extra kwaliteiten van een woning verzorgen, zoals gebruikskwaliteit, belevingswaarde, etc. En dat er 
naast keuzen met betrekking tot de mate en vorm van flexibiliteit ook andere keuzen invloed op de 
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kosten uitoefenen, zoals materiaalgebruik, architectuur, etc. Het is derhalve niet eenduidig aan te 
geven welk deel van de bouwkosten is toe te schrijven aan het flexibel maken van de woning en wel
ke kosten voor dezelfde woning, alleen niet-flexibel, oak gemaakt zouden warden. 
De woninggrootte, hoogte, projectgrootte en locatie oefenen zowel bij traditionele als bij flexibele 
bouw invloed uit op de bouwkosten. Een aantal flexibele ontwerpoplossingen leidt afzonderlijk beke
ken tot hogere bouwkosten dan vergelijkbare traditionele oplossingen. Toepassing van deze oplossin
gen kan hagere totale bouwkosten van het project tot gevolg hebben. Door gebruik te maken van 
demontabel en met name industrieel bouwen, kunnen echter besparingen op de bouwkosten behaald 
warden. De investeringen in productontwikkeling, productiemiddelen en marketing in combinatie met 
een beperkte vraag leidt ertoe dat deze besparingen momenteel (nag) niet gerealiseerd warden. Maar 
naarmate er meer schaalvoordelen behaald kunnen warden, gaan deze besparingen meetellen. 
De bijkomende kosten warden per project bepaald en zijn afhankelijk van de projectgrootte, aantal 
woningtypen, marktontwikkelingen enz. Incidenteel kunnen hierin verschillen optreden die aan flexibel 
bouwen zijn toe te schrijven. Deze verschillen zullen in vergelijking met de hoogte van de bouwkosten 
echter geen rol van betekenis spelen. 

Een onderdeel van de beheerfase is het fysiek beheer: hieronder vallen onderhoud en verbetering. 
Verwachtingen ten aanzien van minder (mutatie)onderhoud bij flexibele woningen kunnen vooralsnag 
niet onderbouwd worden. Wei biedt flexibiliteit, met name in combinatie met demonteerbaarheid, de 
magelijkheid om onderhoud efficienter uit te voeren. 
Investeringen in woningverbetering warden gedaan wanneer de functionele levensduur van woning
onderdelen ten einde loopt. Een groat voordeel van flexibel bouwen is een verlenging van de functio
nele levensduur (door inbegrepen aanpassingsmagelijkheden), waardoor op dat moment in de exploi
tatie een grate besparing behaald kan worden ten opzichte van een traditionele woning. 

Bij flexibele woningen zal extra aandacht besteed moeten warden aan de verhuuraspecten. Ten eerste 
zijn er magelijkheden voor een meer flexibel huurcontract, de bouwtechnische scheiding van casco en 
inbouw leidt tot kansen voor het aanbieden van cascohuur, in combinatie met een inbouw die ge
huurd of gekocht kan warden. Er zijn hierbij enkele problemen: de wetgeving met de 'natrekkingsre
gel', voor woningcorporaties de sociale huisvestingstaak ( de doelgroep moet de inbouw kunnen finan
cieren) en huursubsidie die alleen over de cascohuur wordt berekend, en een risico bij verhuizing dat 
de inbouw niet overgedragen kan warden. Magelijke uitwegen hiervoor zijn collectief recht van opstal 
en in principe kale oplevering. 
Ten tweede zijn er verschillende situaties denkbaar waarin een bewoner zijn woning aan wil passen. 
Hiervoor zijn duidelijke afspraken noodzakelijk tussen verhuurder en huurder, over de verdeling van 
verantwoordelijkheden. Een verhuurder zal moeten beslissen in welke mate de aanpassingsmagelijk
heden aan huurders warden aangeboden, vooral voor aanpassingen die door een huurder niet zelf
standig uitgevoerd kunnen warden. De doelgroep van de woningen kan daar eventueel op warden 
afgestemd. 
Tenslotte is vastgesteld dat flexibel bouwen een positieve invloed kan hebben op het imago van de 
verhuurder en dat op de duurzaamheid en milieubelasting van projecten. Dit argument is echter niet 
van doorslaggevende betekenis voor opdrachtgevers. 

Het doel van een verhuurder tijdens de exploitatie is het terugverdienen van zijn investering (rende
ment maken). Woningcorporaties hebben daarnaast nag een sociale doelstelling, het maken van zo
genaamd maatschappelijk rendement. Vanwege deze doelstelling en daarmee samenhangende regel
geving met betrekking tot huurprijzen, hebben sociale huurwoningen veelal een onrendabele top. Het 
streven is om deze zo klein magelijk te houden. Om het terugverdienen van de investering van een 
project te kunnen beoordelen, wordt vrijwel altijd de Netto Cont.ante Waarde methode (NCW
methode) gebruikt. Bij deze methode speelt de invulling van de parameters huurinkomsten, exploita
tie-uitgaven, restwaarde, disconteringsvoet en exploitatieperiode een belangrijke rol. Bekeken is welke 
invloed de factor flexibiliteit op deze parameters kan uitoefenen. Met name met betrekking tot de 
exploitatie-uitgaven en de exploitatieperioden zijn veranderingen te verwachten ten opzichte van een 
traditionele woningexploitatie. 

Er zijn drie exploitatiescenario's vastgesteld die voor een flexibele woning de verwachtingen beter 
weergeven dan de traditionele invulling van de parameters: maandhuur verhagen, langere functionele 
levensduur en langere exploitatieperiode. Het meest merkbaar is het positieve effect van flexibiliteit 
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wanneer deze scenario's met elkaar gecombineerd worden. Opgemerkt wordt dat per woning bekeken 
dient te worden welke flexibiliteit aanwezig is, hoe uitgebreid de verhuurder de flexibiliteit aan de 
huurder aan wil bieden, en van welke woningonderdelen op het moment van afnemende verhuur
baarheid de functionele levensduur door flexibiliteit verlengd kan worden. Van alle parameters dienen 
de woningspecifieke waarden bekend te zijn. Dan kan per woning afzonderlijk de exacte besparing in 
de exploitatie ten opzichte van een vergelijkbare traditionele woning worden vastgesteld. 
Wanneer er cascohuur wordt aangeboclen, zijn er een aantal extra aandachtspunten met betrekking 
tot de exploitatie. Wanneer cascohuur gecombineerd wordt met inbouwhuur is het van belang het 
onderhoud af te stemmen op de cyclustijden van de inbouw. Deze kan verschillend zijn, mede afhan
kelijk van de pakketten die door verhuurder worden aangeboden. Bij cascohuur met inbouw kopen 
heeft de verhuurder alleen verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het casco. 

Als gerekend wordt met een exploitatiescenario waarin de factor flexibiliteit tot uitdrukking is gebracht 
in plaats van met een traditioneel scenario, wordt zichtbaar dat flexibel bouwen tot besparingen in de 
exploitatie zal leiden. 
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In Nederland is de vraag naar woningen aan grote veranderingen onderhevig. Mensen laten zich 
steeds minder gemakkelijk onderbrengen in doelgroepen met gelijke wensen, maar vragen om wonin
gen op maat. 
Maatschappelijke en sociaal-culturele trends die ten grondslag liggen aan deze steeds gedifferentieer
dere woonvoorkeuren zijn: 1 

• Individualisering: Mensen maken in toenemende mate keuzes die passen · bij hun individuele 
persoonlijkheid. Ze laten zich minder leiden door 'groepswensen'. 

• Informatisering: Door de enorme groei van de communicatiemogelijkheden kunnen mensen 
een toenemend aantal dagelijkse activiteiten vanuit huis doen (wonen, werken, winkelen, le
ren, zorg ontvangen). De nabijheid van bijvoorbeeld werk, winkel of school wordt daardoor 
minder belangrijk. Dit heeft grote gevolgen voor de vraag naar woningen (deze moeten meer 
functies kunnen vervullen) en de woonomgeving (er worden hogere eisen gesteld aan de di
recte omgeving en het onderscheid tussen stedelijk en landelijk wonen zal vervagen). 

• Internationalisering: De burger krijgt, onder meer door het internet maar ook door het weg
vallen van grenzen, gemakkelijker toegang tot een steeds groter deel van de wereld. Men 
gaat zich internationaal orienteren en dat kan ook de woonkeuzes be"invloeden. 

• Emancipatie. De arbeidsparticipatie van vrouwen neemt snel toe. Steeds meer huishoudens 
beschikken daardoor over twee inkomens. Dit leidt tot een grotere vraag naar kwaliteit en 
luxe, maar ook tot een ander gedrag op de woningmarkt. De kwaliteit en bereikbaarheid van 
werk, voorzieningen en tijdsbesparende gemaksdiensten spelen daarin een steeds grotere rol. 

• Vergrijzing: Vooral na 2010 neemt de vergrijzing in Nederland fors toe. Ouderen stellen ande
re eisen aan de woning en de woonomgeving dan de groepen die tot dusver de Nederlandse 
bouwproductie hebben gedomineerd. Zo hebben zij bijvoorbeeld een grotere behoefte aan 
voorzieningen, veiligheid en rust. 

• Multiculturaliteit De Nederlandse samenleving wordt steeds multicultureler. Het aantal men
sen met een andere culturele afkomst dan de Nederlandse neemt toe. Ook dit kan leiden tot 
andere woonkeuzes. 

Dit alles maakt de toekomst voor wat betreft eisen en wensen aan de huisvesting onzeker. 

Flexibel bouwen is een mogelijk antwoord op deze veranderende ontwikkelingen in de vraag. Een 
flexibele woning is een woning die ontwerptechnisch is voorbereid op een groot scala aan mogelijke 
toekomstige veranderingen en aanpassingen. 
Woningbouwconcepten die toekomstige veranderingen in woongedrag kunnen opvangen zijn niet 
nieuw. Er zijn aanwijsbare initiatieven voor flexibel bouwen vanuit fabrikanten en toeleveranciers, 
bouwbedrijven en woningcorporaties. En door de vele technische innovaties wordt flexibel bouwen 
steeds gemakkelijker. 
Er wordt al decennia lang geexperimenteerd met een scheiding tussen drager (funderingen, dragende 
muren, vloeren, daken en vaste gevelelementen, centrale leidingkoker, etc.) en inbouw (scheidings
wanden, binnendeuren, sanitair, keuken, leidingen, etc.). Men richt zich daarbij tevens op het realise
ren van nieuwe eigendomsverhoudingen, waarbij de drager door de woonconsument gehuurd wordt 
en de inbouw gekocht of gehuurd wordt. Deze experimenten richten zich zowel op nieuwbouw als op 
bestaande bouw (renovaties). 
Ook krijgen de installaties veel aandacht, met de ontwikkeling van inplugsystemen voor water, gas en 
elektriciteit, draadloze bediening voor elektronische apparatuur en communicatievoorzieningen, enz. 
Tot nu toe zijn dit soort flexibele projecten echter zelden succesvol toegepast, onder andere doordat 
de markt door schaarste nog moeiteloos alle bouwproductie absorbeert en door de traditionele inslag 
van de Nederlandse bouwnijverheid. 

1 Ministerie van VROM (2004). Nata wonen: Mensen, wensen, wonen. VROM, Den Haag 
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De SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting) wil flexibel bouwen bevorderen, door kennis en 
ervaring voor een brede doelgroep beschikbaar te maken. 
Een van de initiatieven waarmee flexibel bouwen gestimuleerd wordt is het Programma Demonstratie
projecten IFD-bouwen. 2 IFD-bouwen staat voor een combinatie van Industrieel, Flexibel en Demonta
bel bouwen. Het Programma Demonstratieprojecten IFD-bouwen is een gezamenlijk initiatief van de 
ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Economische Za
ken (EZ). Het komt tot stand in samenwerking met organisaties uit het bouwbedrijfsleven, waaronder 
AVBB (Vereniging van bouw- en infrabedrijven), NVfB (Nederlands Verbond Toelevering Bouw), Ae
des (Vereniging van woningcorporaties), BNA (Bond van Nederlandse Architecten), ONRI (Organisatie 
van advies- en ingenieursbureaus) en RGD (Rijksgebouwendienst). 
Het programma stimuleert het op vernieuwende wijze toepassen van industrieel ontwikkelde en ge
produceerde bouwcomponenten in nieuwe en te verbeteren woningen en utiliteitsgebouwen. Demon
teerbaarheid en flexibiliteit maken het mogelijk om hetzelfde gebouw !anger te gebruiken, met ver
schillende gebruikers. IFD-bouwen combineert zo de belangen van milieu en economie in de 
bouwsector. Dit kan door creatief om te gaan met grondstoffen, brandstoffen, arbeid, kennis en tech
nologie. De gewenste creativiteit maakt samenwerking nodig tussen ontwerpers, opdrachtgevers, 
bouwondernemingen en toeleveranciers. Samen richten deze partijen zich op het ontwikkelen en uit
voeren van integrate bouwconcepten die aansluiten op de vraag van de individuele consument en de 
maatschappij. 
Tijdens de looptijd van het Programma IFD-bouwen (1999-2005) zijn door de SEV vier keer demon
stratieprojecten geworven door middel van een brede oproep aan de markt. Er kwamen in totaal 380 
aanvragen binnen, waarvan er 91 met de demonstratiestatus zijn beloond. In totaal 46 projecten rich
ten zich op woningbouw en nog eens 9 projecten op een gemengde opgave in woning- en utiliteits
bouw. 
De demonstratiestatus is toegekend aan projecten die werkelijk vernieuwende toepassingen van IFD
technologie laten zien. Door deze projecten als voorbeeld voor bouwend Nederland neer te zetten 
wordt op praktische wijze getoond welke vernieuwingen er mogelijk zijn met IFD-bouwen. De kennis 
en ervaring die in de demonstratieprojecten wordt opgedaan maakt de SEV voor een brede doelgroep 
beschikbaar. Dat moet vervolgens alle partijen die zich met bouwprocessen bezighouden stimuleren 
om ook (meer) gebruik te maken van IFD-technieken. 

Dit onderzoek zal zich met name richten op de letter F uit de afkorting IFD: Flexibel bouwen. Naar 
aanleiding van het Programma Demonstratieprojecten IFD-bouwen, kwam vanuit de SEV het verzoek 
om de verwachtingen van opdrachtgevers met betrekking tot flexibele huurwoningen in kaart te bren
gen. Onderbouwd met praktijkgegevens uit bestaande flexibele projecten, kunnen de redenen be
noemd worden waarom opdrachtgevers flexibele huurwoningen zouden moeten bouwen. Van belang 
hierbij zijn voornamelijk de verwachtingen voor de beheerfase, omdat met name in deze fase verschil
len voorzien worden tussen traditionele en flexibele woningen. In dit onderzoek zal onderzocht wor
den welke factoren van invloed zijn op het succesvol in de markt zetten van een flexibel woningbouw
project. 

1.2 Doelstelling 

Uit bovenstaande beschreven situatie is de volgende doelstelling voor dit onderzoek afgeleid: 

Het inzichtelijk maken van de succesfactoren voor verhuurders bij het realiseren en behe
ren van een flexibel woningbouwproject. 

Het realiseren van een woningbouwproject is ruwweg op te delen in twee fasen : de realisatiefase en 
de beheerfase. In de realisatiefase wordt het project ontworpen, gefinancierd en gebouwd. In de 

2 http://www.sev.niflfd [08-11-2004] 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

5 



Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

beheerfase worden de woningen geexploiteerd (verhuurd). In beide fasen zullen bij flexibel bouwen 
verschillen optreden in vergelijking met het traditionele proces. Het doel van dit onderzoek is deze 
verschillen in beeld te brengen, en aan te geven wat succesfactoren zijn bij het realiseren en beheren 
van flexibele huurwoningen. 

1.3 Probleemstelling 

De probleemstelling voor dit onderzoek is als volgt: 

Wat zijn de succesfactoren voor verhuurders met betrekking tot de realisatie en het be
heer van een flexibel woningbouwproject? 

De volgende deelvragen zullen beantwoord moeten worden om te komen tot een oplossing voor deze 
probleemstelli ng: 

1. Wat is flexibel bouwen? 
2. Op welke manieren kunnen verschillende vormen van flexibiliteit worden omgezet 

in een ontwerp? 
3. Zijn er verschillen in de opbouw en hoogte van de stichtingskosten van flexibele 

en traditionele woningen? 
4. Wat zijn aandachtspunten bij het beheer van flexibele woningen (ten opzichte van 

traditionele woningen)? 
5. Hoe is een woningexploitatie berekening opgebouwd? 
6. Hoe kan de 'factor flexibiliteit' tot uitdrukking worden gebracht in de woningex

ploitatie berekening? 

1.4 Onderzoeksaanpak 

In onderstaande figuur wordt de onderzoeksaanpak schematisch weergegeven: 

Oefinities / 
Uteratuuror1derzoek 
Flexlbef Bouwen 

Dataverzamellng 
flexlbele 
voorbeeldprojecten 

Referantiegegevens 
(tradltloneel bouwen) 

Figuur 1.1 

Reatisatie fie -bele woningen 

Entwarpaspecten ) 

Etichtlngskosten ) 

Beheer 

0siak beheer ) 

E•rhuuraspecten ) 

laal-maatschap
lijk beheer 

Schematische weergave onderzoeksaanpak 

Conclusles 
(succesfactoren) en 

aanbevelingen 

Allereerst wordt een literatuurstudie gedaan naar het begrip Flexibel Bouwen. Hierbij zal aandacht 
worden besteed aan de historie van flexibel bouwen, verschillende verschijningsvormen van flexibel 
bouwen en aanverwante begrippen. Dit schept een kader voor het verdere verloop van het onderzoek. 
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Vervolgens warden een aantal flexibele voorbeeldprojecten ge·introduceerd. Informatie uit voorbeeld
projecten zorgt voor een koppeling van het onderzoek met de praktijk. De voorbeeldprojecten warden 
geselecteerd uit het SEV Programma Demonstratieprojecten IFD-bouwen. 
Daarna warden achtereenvolgens de realisatiefase en de beheerfase van flexibele woningen behan
deld. Steeds wordt aandacht besteed aan afwijkingen ten opzichte van traditionele woningen. 
Op basis van de resultaten die daaruit volgen, kan vastgesteld warden hoe de factor flexibiliteit tot 
uiting kan komen in de woningexploitatie. Opdrachtgevers werken tot nu toe meestal met een 'traditi
onele' invulling van de exploitatieberekening, waardoor veel verwachtingen ten aanzien van flexibele 
woningen op aannames gebaseerd zijn. Wanneer een posltieve invloed van flexibiliteit op de woning
exploitatie aangetoond kan warden, zal dit flexibel bouwen bevorderen. 
Tenslotte kan concluderend aangegeven worden wat succesfactoren zijn voor een flexibel woning
bouwproject, en er kunnen aanbevelingen worden gedaan voor de toekomst. 
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In dit hoofdstuk zal aan de hand van literatuuronderzoek achtereenvolgens aandacht worden besteed 
aan de historie van flexibel bouwen, definities van het begrip flexibel bouwen en aanverwante stro
mingen in de bouw en tenslotte aan verschillende (verschijnings)vormen van flexibel bouwen. 

2.1 Historische ontwikkelingen flexibel bouwen 

Flexibel bouwen is niet nieuw. In de Nederlandse woningbouw heeft flexibiliteit al decennia lang een 
rol gespeeld. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de historische ontwikkelingen in 
Nederland met betrekking tot flexibel bouwen. 3

,
4,s,6,

7
•
8 

1901 
Wonlngwet: 
lnteresse in 

arbeiderswoning 

Rguur2.1 

1934 
1924 1929 H. Leppla: 

Rietveld- 2e CIAM levenscyclus 
Schroderhuis Congres huishoudens 

1920 -1930 1930 -1940 
'minimum onderzoek 
woning' 'standaard-

wonlngen' 

1961 
Habraken: 
De dragers 1965 

en de mensen SAR 

1945 -1970 

1985 1992 Jaren"90 

S 
~9h~ Experiment lnvoer levensloop-

ttc ting Aanpasbaar Bouw- bestendig 
Open Bouwen Bouwen besluit Bouwen 

1970-1980 
Kwantiteit en industrlalisatie Experlmen

tele woning

1980 • 2006 
Nieuwe invulllngen 

aan flexibiliteit 
bouw 

Tijdlijn belangrijke historische ontwikkelingen nexibel bouwen 

Rond 1900 ontstond in de woningbouw in Nederland voor het eerst interesse in de huisvesting van 
arbeiders. Na de Woningwet (1901) gingen de architecten de sociale woningbouw tot hun nieuwe 
werkterrein verklaren. 

Vanaf de jaren twintig wierpen verschillende architecten binnen 'Het Nieuwe Bouwen' zich op de ont
wikkeling van de plattegrond van de arbeiderswoning. De beperkte ruimte in de minimum woning 
waarbinnen men moest werken, lieten aanpassingen in gebruik niet toe. Met het toepassen van 
schuifwanden en opklapbedden werden gebruiksneutrale ruimten gecreeerd, waarbij de grens tussen 
woon- en slaapkamers overdag anders lag dan 's nachts. 
Niet alleen in Nederland maar in heel Europa waren de 'minimum woning' en 'gebruiksflexibiliteit' in 
die tijd actuele thema's. Een belangrijke stap was het tweede 'Congres Internationaux 
d'Architecture Modeme' (CIAM) "Die Wohnung fur das Existenzminimum'~ dat in 1929 in 
Frankfurt werd gehouden. Architecten verenigden zich internationaal en werkten gezamenlijk aan 
deze opgave. Thema's hierbij waren: 

• Het principe van een scheiding tussen constructie en inbouw om op deze wijze vrije platte
gronden mogelijk te maken (Le Corbusier); 

• het principe van de veranderbare indeling (Rietveld-Schroderhuis, 1924); 

3 Fassbinder, H., Eldonk, J. van (1990). Flexible fixation: De paradox van de Nederlandse woningbouw. Van Gorcum, Assen. 
4 Wert, F. van der (1993). Open ontwerpen. Uitgeverij 010, Rotterdam. 
5 Fassbinder, H. , Proveniers, A. (1992). New Wave in Building: Een ffexibele methode voorontwerpen, uitvoeren en vastgoed
beheer. Van Gorcum, Assen. 
6 Vreeze, N. de (1999). Levensloopbestendige woningen. Ministerie van VROM, Den Haag. 
7 Fassbinder, H. (1989). Fundamentele grondslagen van de open bouwwijze; Flexibilisering van de woningbouw in historisch 
perspectief. TUIE, Eindhoven. 
8 Habraken, N.J. (1985). De dragers en de mensen: het einde van de massawoningbouw. SAR, Eindhoven. 
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• het prineipe van de variatie in beukmaten (afstand tussen de eonstructieve bouwmuren) om 
20 versehillende eombinatiemogelijkheden van ruimten mogelijk te maken. 

In Nederland verschoof in de jaren dertig de nadruk naar de ontwikkeling van standaardwoningen. 
Zo ontwikkelde H. Leppla in 1934 indelingsflexibele woningen op basis van onderzoek naar de 
levenscyclus van huishoudens en de leefgewoonten van de versehillende gezinsleden. Vooral op-
2ienbarend was de benadering om uit te gaan van onderzoek als basis voor een functioneel ontwerp. 
Ook het vraagstuk van woningen voor versehillende ge2insgrootten werd onderwerp van onderzoek. 
In 1934/35 werd dit probleem rationeel benaderd in het ontwerp van Van Tijen voor de Frans Bekker
straat in Rotterdam. De oplossing werd gevonden in de toepassing van het prineipe van de 'wissel
beuk' waarbij 2ieh in de smalle beuk aan een kant een extra kamer, behorende bij een van de twee 
hoofdbeuken, bevond. 

Na de Tweede Wereldoorlog was de woningbouw geredueeerd tot een kwantitatief probleem. De 
overheid stimuleerde onderzoek naar rationalisering van de woningbouw, om 20 tot een productivi
teitsstijging te komen. In Voorschriften en Wenken (1951) werden technische eisen gesteld aan wo
ningen en werden minimaal toelaatbare maten voor de verschillende vertrekken vastgelegd. Hierdoor 
nam de variatie in woningsoorten af. De voorgesehreven minimale maten werden bovendien ge2ien 
als toe te passen maten. 
Ook werd in de2e periode met steun van de overheid geexperimenteerd op het gebied van prefabrica
ge van bouwdelen. 

Vanaf eind jaren vijftig uitte de 'Forumgroep', een nieuwe generatie arehitecten, hevige kritiek op 
de2e kwantitatieve en technocratisehe benadering van de woningbouw. In 1961 verscheen het boek 
'De dragers en de mensen, het einde van de massawoningbouw', door N.J. Habraken. Ha
braken wilde een wij2e van handelen vinden voor het ontwerp- en bouwproces met een centrale rol 
voor de bewoner. Hij pleitte voor een onderseheid in beslissingsniveaus. Om dit te ondersteunen 
maakte hij een onderscheid in de woningcomponenten 'drager' en 'inbouw' (vergelijkbaar met de 
scheiding tussen constructie en inbouw door Le Corbusier). De drager is datgene waarover niet de 
bewoner maar een gemeenschap beslist, meestal een organisatie, 2oals een woningbouwvereniging of 
een belegger/ontwikkelaar. Het gaat per definitie om de gemeenschappelijke bouwdelen waarin op 
lange termijn wordt ge·investeerd voor veel generaties, onafhankelijk van de individuele wensen van 
de duizenden bewoners. Zoals fundering, bouwmuren, vloeren, daken, gevel en aan- en afvoerleidin
gen. Onder de inbouw vallen die elementen van de woning waarover de gebruiker in principe vrij kan 
beslissen. Hiertoe behoren scheidingswanden, dakdoorbraken, installaties, secundaire leidingen, aan
sluitpunten, binnenafwerking en uitrusting in de woning (trap, we, douche, keuken). 
Vier jaar later werd onder leiding van Habraken de Stichting Architecten Research (SAR) opge
richt. Zij boden morele en financiele steun om de ontwikkeling van dragers mogelijk te maken. De 
SAR 65 en de SAR 73 ontwikkelden nieuwe ontwerpmethoden. Het werk van de SAR was van funda
mentele betekenis. Nieuwe begrippen en spelregels werden gedefinieerd en in studies getoetst. Enke
le proefprojecten werden begeleid en er ontstonden ontwerpen voor producten, 2oals voor een natte 
eel. Tevens versehenen er inbouwpakketten op de markt, bijvoorbeeld van Bruynzeel. 

In de jaren 2eventig stonden niet langer soberheid, standaardisatie en seriematige productie centraal, 
maar locatiespecifieke op variatie en differentiatie gebaseerde ontwerpuitgangspunten werden toege
past in projecten voor stadsvernieuwingslocaties in de zogenaamde experimentele woningbouw. 

Vanaf 1980 werd er binnen de Stichting Bouwresearch (SBR), de Stiehting Open Bouwen en het IOP
BOuw (Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma's) gewerkt aan de daadwerkelijke realisering van de 
op de SAR-methodieken ge"inspireerde 'Open Bouwen'-methode. Men 2ocht oplossingen voor vraag
stukken met betrekking tot het onderseheiden van beslissingsniveaus, het splitsen in drager en in
bouw en de hiermee samenhangende consequenties op technisch, juridisch en financieel vlak. 
Naast het Open Bouwen ontstond er in de jaren taehtig nog een nieuw gedaehtegoed: het Aanpas
baar Bouwen. In 1985 startte de Nationale Woningraad met het Experiment Aanpasbaar Bouwen. 
Dit wil 2eggen het realiseren van woningen die niet op voorhand 2ijn aangepast en bestemd voor ge
handicapten, maar die 2odanig 2ijn ontworpen dat een eventuele latere aanpassing eenvoudig en 
daardoor goedkoper kan plaatsvinden. 
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Verder was in de jaren negentig de term Levensloopbestendig bouwen in opkomst. Een levens
loopbestendige woning is een woning, die zodanige ruimtelijke kwaliteiten heeft dat een huishouden 
er in verschillende stadia van de huishoudenontwikkeling goed kan wonen. Omgekeerd geldt voor 
deze woningen dat een groot aantal verschillende typen huishoudens er goed kunnen wonen. 

Met de invoer van het Bouwbesluit in 1992 heeft een definitieve verschuiving plaatsgevonden van 
kwantiteit naar kwaliteit. Ruimten worden in dit Bouwbesluit niet langer naar hun functie benoemd. 
Woningen bestaan uit een gebruiksoppervlak met verschillende gebruiksruimten. Het is nu aan de 
bewoner zelf hoe en waar hij in de woning woont. 

Huisvesters van nu hebben te maken met een toenemende diversiteit aan culturen, gezinssamenstel
ling en leefstijlen. Globalisatie, 24-uurs economie, technische vooruitgang en toenemende welvaart 
dragen allemaal bij aan een verandering in de gestelde eisen aan een woning. Er heeft een verschui
ving plaatsgevonden van volkshuisvesting naar individueel wonen. De moderne woonconsument wil 
specifiek op zijn wensen afgestemde huisvesting die past bij zijn budget en leefstijl. Een algemene 
trend is dat er steeds hogere eisen aan kwaliteit, herkenning, individualiteit, identiteit en flexibiliteit 
van huisvesting worden gesteld. 

2.2 Definitiebepaling flexibel bouwen en IFD-bouwen 

Het begrip flexibel bouwen wordt door verschillende partijen op een eigen manier ge"interpreteerd. In 
deze paragraaf zullen een aantal definities besproken worden en zal een definitie worden vastgesteld 
die tijdens dit onderzoek gebruikt zal worden. 
Dit geldt ook voor de termen industrieel bouwen en demontabel bouwen. Bovendien is er een bepaal
de samenhang tussen industrieel, flexibel en demontabel bouwen aanwezig {IFD-bouwen). Deze sa
menhang en het onderscheid tussen flexibel bouwen en IFD-bouwen zullen worden toegelicht. 

2.2.1 Flexibel bouwen 

Een van de vele definities van flexibel bouwen die in de literatuur te vinden is, is de volgende: Flexibi
liteit van een woning betekent dat een woning (gemakkelfjker) kan warden aangepast aan de veran
derende behoeften van de bewoners. 9 

Een uitgebreidere definitie is: Een zodanig gekozen opzet en uitvoering van een bouwplan, dat tijdens 
de exploitatieperiode op eenvoudige wfjze en tegen minimale kosten de indeling van de ruimten 
meermalen is te wfjzigen, teneinde beter aan te s/uiten bfj de vraag van de gebruiker(s} op dat mo
ment. 10 

In deze definitie gaat het echter alleen om het wijzigen van de indeling van de ruimten, terwijl ook op 
andere manieren flexibiliteit in een woning kan worden bereikt, zoals mogelijke functieveranderingen 
in een ruimte, verandering van uiterlijke kenmerken van een woning of bijvoorbeeld aanbouwmoge
lijkheden. 

De definitie die wordt gehanteerd door het Ministerie van VROM is nog uitgebreider en vollediger over 
de mogelijke vormen waarin flexibiliteit kan optreden: 
Volgens het Ministerie van VROM 11 is flexibel bouwen het bewust zodanig veranderbaar bouwen van 
woningen, dat met een minimum aan bouwkundige ingrepen, kosten, tijdsbesteding en ongemak de 
indeling, de uitrusting en soms de grootte van de woning in overeenstemming zfjn te brengen met de 
andere woonwensen van (toekomstige) bewoners. Daarnaast is flexibel bouwen het ontwerpen van de 
indeling van woningen en van afmetingen van afzonderlfjke vertrekken zo dat een flexibel gebruik van 
ruimten mogelfjk is. 

9 Ti/burg, J. van (2002). Flexibiliteit richting gegeven: Een Post-occupancy evaluation bij flexibele woningen in de sociale huur
sector. TU/e, Eindhoven. 
10 Keeris, WG. (1997) . Vastgoedbeheer lexicon. tenHagen&Stam, Den Haag. 
11 Ministerie van VROM (1994). Flexibel bouwen. Ministerie van VROM, Den Haag. 
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Het belangrijkste uitgangspunt van flexibel bouwen is dat het gebouw en zijn onderdelen zodanig 
ontworpen en gerealiseerd zijn, dat er op allerlei niveaus aanpassingen mogelijk zijn. Hierdoor kan de 
gebruiker of de eigenaar het gebouw aanpassen aan veranderende eisen en wensen. Dit geldt zowel 
bij aanvang van de gebruiksduur (initiele flexibiliteit), als gedurende de gebruiksduur en bij een even
tuele tweede of volgende gebruiksduur. 

Het zodanig veranderbaar bouwen dat met een minimum aan bouwkundige ingrepen, kosten, tijd en 
ongemak de indeling, de uitrusting, het uiterlijk en/of de grootte van de woning gedurende de gehele 
gebruiksduur zijn aan te passen aan veranderende woonwensen van (toekomstige) bewoners. 
Daarnaast is een vorrn van flexibel bouwen het zodanig ontwerpen van de indeling van gebouwen en 
van de afmetingen van afzonderlijke vertrekken dat een flexibel gebruik van ruimten mogelijk is. 

2.2.2 Industrieel bouwen 

Industrieel bouwen heeft de volgende kenmerken: 12 

• De productie vindt in de fabriek plaats; 
• De productie is gemechaniseerd; 
• Er is sprake van massafabricage; 
• Projectongebonden samenwerking; 
• Inzet van inforrnatietechnologie in het bouwproces. 

Bij industrieel bouwen vindt de productie zoveel mogelijk plaats in de fabriek. Hier worden onder op
timaal beheerste condities alle verbindingen gemaakt die veel arbeidskracht vergen. Slechte weersom
standigheden hebben geen invloed op de kwaliteit van het product en veel voorkomende handelingen 
worden gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Doordat de vervaardiging plaats vindt in de fabriek 
zijn alle eigenschappen, inclusief de afmetingen, reeds bepaald in de fabriek. 
De laatste jaren is er steeds meer sprake van flexibele productie. Hierdoor kunnen binnen de seriema
tige productie een aantal eigenschappen variabel zijn. Dit betekent meer keuzevrijheid voor de con
sument. Op de bouwplaats zelf worden de componenten in principe alleen nog gemonteerd en afge
werkt.13 

De voornaamste doelen van industrieel bouwen zijn: het verbeteren en het constant maken van de 
kwaliteit van de gebouwonderdelen, het kunnen verstrekken van garanties op het eindproduct, een 
snellere bouwtijd en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Een afgeleide hiervan is dat de 
bouw meer weersonafhankelijk wordt, waardoor het aantal werkbare dagen in een jaar toeneemt. 

Def1n1t1e - Industneel bouwen 

Bouwen waarbij de productie van bouwdelen zoveel mogelijk gebeurt in de fabriek. Op de bouwplaats 
vinden montage en afwerking plaats. 

2.2.3 Demontabel bouwen 

Volgens Darnen Consultants12 is demontabel bouwen het zodanig construeren van een gebouw dat 
een bouwdeel later zaveel mogelijk anbeschadigd, za min mogelijk vervuild met andere materialen, en 
zander beschadigingen aan amliggende bouwdelen, verwijderd en za mogelijk hergebruikt kan war
den. 

Ook het IFD Platforrn13 noemt het belangrijkste uitgangspunt van demontabel bouwen data/le verbin
dingen tussen de componenten demontabel ontworpen en gerealiseerd zijn. Hierdoor kunnen de 
componenten zoveel mogelijk onbeschadigd, zo min mogelijk vervuild met andere maten'alen en met 
zo min mogelijk schade aan amliggende componenten verwijderd warden en zijn daardoor met mini
male inspanning van mens en machine geschikt voor hergebruik. 

De aanleiding voor demontabel bouwen is voortgekomen uit een verhoogde aandacht voor het milieu. 
Er wordt veel aandacht besteed aan het sluiten van de keten en productaansprakelijkheid. Demonta-

12 Darnen, A.A.J., Hermans, M.H. (1997). De marl<tpotentie van IFD-bouwen voorde Nederlandse Bouwindustrie: beleidsrap
portage. Darnen consultants, Rotterdam. 
13 http:l!www.ifd.nl [december 2004]. 
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bel bouwen levert hieraan een bijdrage. Het voornaamste doel van demontabel bouwen is dat de 
componenten aan het einde van de gebruiksduur op componentniveau hergebruikt kunnen worden, 
waardoor er minder afvalvorming en verspilling plaatsvindt en de milieuvervuiling uiteindelijk vermin
dert. 
De focus van demontabel bouwen ligt dus op het hergebruik van de onderdelen aan het einde van de 
gebruiksduur. Daarmee wordt door demontabel bouwen ook (indelings)flexibiliteit aangeboden: de 
bouwdelen en installaties zijn niet alleen na afloop, maar ook tijdens de gebruiksduur gemakkelijk te 
vervangen en/of te verplaatsen. Er kan dus door demontabel te bouwen ook flexibiliteit gerealiseerd 
worden. Daarnaast is er ook het voordeel voor de eigenaar dat de componenten zo lang mogelijk 
gebruikt kunnen worden en zoveel mogelijk waarde behouden. 
Demontabel bouwen geeft met name randvoorwaarden aan de verbindingen van de componenten. 
Alie verbindingen moeten via droge methodes tot stand gekomen zijn (bouten en moeren). De verbin
dingen moeten bereikbaar zijn en blijven. De verbindingen moeten tevens meerdere malen te demon
teren en te monteren zijn. Daarnaast verdient de constructie extra aandacht, aangezien de stijfheid 
van de constructie niet uit de verbindingen gehaald kan worden. Dat betekent dat of de kolommen 
ingeklemd moeten worden of dat er gebruik gemaakt moet worden van stijve wanden of kernen. 

Definit1e - Demontabel bouwen 

Het zodanig ontwerpen en realiseren van 'droge' verbindingen, dat bouwdelen zoveel mogelijk onbe
schadigd, zo min mogelijk vervuild met andere materialen en met zo min mogelijk schade aan omlig
gende bouwdelen verwijderd en hergebruikt kunnen worden. 

2.2.4 IFD-bouwen 

IFD-bouwen staat voor Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen. 
Deze wijze van bouwen is een geintegreerde benadering van ontwerpen en bouwen, waarbij tijdens 
het ontwerpen al zeer goed nagedacht wordt over hoe het ontworpen onderdeel daadwerke/ijk ge
maakt moet warden. Daarbij houdt men rekening met mogelijkheden voor veranderingen aan gebou
wen, door ze zoveel mogelijk samen te stellen uit industrieel vervaardigde en te demonteren bouw
componenten. Flexibele gebouwen of woningen kunnen relatief eenvoudig aangepast warden 
wanneer eisen veranderen. Zodoende sluiten ze beter aan op de wensen van gebruikers en bewoners, 
waardoor de levensduur van het gebouw als geheel verlengd wordt; IFD-bouwen is dus ook bouwen 
met duurzaamheid.14 

Volgens het IFD Platform15 is IFD-bouwen een manier van ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, waarin 
via een geintegreerde benadering industriele, flexibele en demontabele aspecten gezamenlijk een rol 
spelen. Dit richt zich niet alleen op het fysieke gebouw, maar ook op het bouwproces en de organisa
tie hieromheen. IFD-bouwen betreft onder andere vernieuwing op onderdelen als techniek, ontwerp
hulpmiddelen, de manier van samenwerken tussen bouwpartijen, contractvormen en concepten. 

Uit beide definities komt naar voren dat IFD-bouwen industriele, flexibele en demontabele aspecten 
combineert. Alleen wanneer aan alle drie deze aspecten op een juiste wijze invulling wordt gegeven, is 
er sprake van IFD. Verder is van belang dat het niet alleen om het fysieke gebouw gaat, maar ook om 
het bouwproces en de organisatie daaromheen. 

Manier van ontwerpen, ontwikkelen en bouwen, waarin via een ge"integreerde benadering industriele, 
flexibele en demontabele aspecten gezamenlijk een rol spelen. Dit richt zich zowel op het fysieke ge
bouw en de installaties, als op het bouwproces en de organisatie daarvan. 

14 SEV (2002). Demonstratieprojecten IFD-bouwen; inzendingen 2002. SEV, Rotterdam. 
15 http://www.ifd.nl {december 2004). 
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Zoals uit bovenstaande definities blijkt is flexibel bouwen een onderdeel van IFD-bouwen, maar flexi
bel bouwen en IFD-bouwen zijn niet hetzelfde. Flexibel bouwen kan namelijk ook gerealiseerd worden 
zonder gebruik te maken van industriele en/of demontabele technieken. 

Vaak kan flexibel bouwen echter niet los gezien worden van IFD-bouwen: Industrieel bouwen is ook 
wel systeembouw of montagebouw, waardoor ook demontage in het algemeen snel bereikt kan wor
den. Andersom impliceert de eis van demontage (de)monteerbare onderdelen. Uit het oogpunt van 
kosten worden monteerbare onderdelen al snel gestandaardiseerd en industrieel vervaardigd. Bouwen 
door het assembleren van bouwproducten vereist dater aandacht wordt besteed aan de onderlinge 
aansluiting van bouwdelen. Hierdoor worden bouwproducten sneller onderling uitwisselbaar. Dit ver
groot de flexibiliteit en keuzevrijheid voor de gebruiker. Een grote keuze uit productalternatieven is 
weer het beste te realiseren als er sprake is van een industriele productiewijze. 
Korter gezegd ontstaat een deel van flexibiliteit door het realiseren van demonteerbaarheid, terwijl 
tegelijkertijd industrialisatie er voor zorgt dat de gewenste variatie in productkwaliteit en prijsniveaus 
gerealiseerd kan worden. 16 

Door gebruik te maken van industriele en/of demontabele producten wordt flexibel bouwen dus ver
gemakkelijkt. 

Op dit moment is een !FD-project waarin daadwerkelijk aan alle drie de aspecten industrieel, flexibel 
en demontabel is voldaan nog een uitzondering.17 Er komen wel steeds meer projecten die in ieder 
geval een van de drie aspecten in zich hebben. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het de
monstratieprogramma IFD-bouwen van de SEV. Er zal gebruik worden gemaakt van gegevens uit IFD
voorbeeldprojecten. Hieruit zullen die projecten geselecteerd worden met flexibiliteit als belangrijkste 
IFD-kenmerk. Steeds zal worden aangegeven of er ook sprake is van Industriele en/of Demontabele 
aspecten. 

2.3 Flexibele stromingen 

In deze paragraaf worden een drietal stromingen toegelicht, die nauw samenhangen met flexibel bou
wen. 

2.3.1 Open Bouwen 

Open Bouwen is een flexibele bouwmethode, ge·inspireerd op het gedachtegoed van de SAR (zie 
§2.1). Het belangrijkste kenmerk van Open Bouwen is dat er drie niveaus worden onderscheiden 
waarop verandering kan plaatsvinden. Deze niveaus worden gedefinieerd door aan te geven welke 
mensen binnen welk gebied kunnen beslissen over welke elementen. 
De niveaus zijn: 

• Inbouw 
• Drager 
• Weefsel 

Het inbouwniveau is een domein dat een huishouden zelf kan indelen en inrichten: een woning. Tot 
de inbouw behoren naast meubilair ook de indelingselementen, zoals (lichte) scheidingswanden, kas
ten, trappen, sanitaire cellen, keukenelementen en gevelelementen. 
De drager is een gebouw waarin een of meer woningen kunnen ontstaan doordat ruimten in de dra
ger met behulp van inbouwelementen worden ingedeeld en gemeubileerd. Als in een drager meerdere 
woningen kunnen worden gemaakt, zal een gemeenschappelijke instantie de zeggenschap hebben 
over het ontwerpen, bouwen en beheren van dit gebouw. Dit is bijvoorbeeld een bewonersvereniging 
of een woningcorporatie. Deze instantie beslist over alle elementen, behalve de inbouwelementen. 
Dragerelementen zijn funderingen, muren, vloeren en daken, maar ook de hoofdleidingen en aansluit
punten voor onder andere gas, water, elektra en riolering, etc. De drager is dus een structuur die niet 

16 Darnen, A.A.J. , Hennans, M.H. (1997). De marktpotentie van IFD-bouwen voorde Nederlandse Bouwindustrie: beleidsrap
portage. Darnen consultants, Rotterdam. 
17 http://www.ifd.nl (januari 2005]. 
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alleen gevarieerd ingedeeld kan worden, maar waarbinnen in de loop der tijd ook nog allerlei verande
ringen mogelijk zijn. 
Op weefselniveau worden beslissingen genomen over de stedenbouwkundige opzet van de woonom
geving. Dit is typisch het domein van de gemeente. Ontwerpelementen zijn buitenruimten zoals stra
ten, hoven, pleinen, parken en bebouwingszones; ook marktplein, cultureel centrum, scholen, etc. 
De methodologische basis van de Open Bouwwijze is scheiding in deze drie niveaus, zowel qua be
sluitvorming, ontwerp, productie, beheer en gebruik.18 

Definitie - 0 en Bouwen 

Bouwwijze met een scheiding in niveaus, zowel qua besluitvorming, ontwerp, productie, beheer en 
gebruik, met als doelstelling het creeren van algemene voorwaarden voor een zowel communicatief 
als technisch beheersbaar bouwproces dat realisatie van economisch aantrekkelijk te beheren gebou
wen mogelijk maakt, waardoor tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen op de differentiatie en de 
dynamiek van de marktvraag kan worden ingespeeld.19 

2.3.2 Levensloopbestendig bouwen 

De term levensloopbestendige woning is ontstaan onder invloed van de vergrijzing in de bevolkings
samenstelling. Men wil bij het ontwerpen van woningen en woonwijken anticiperen op de gehele le
vensloop van een huishouden. 

De Vreeze20 definieert een levensloopbestendige woning in de 'Nota Levensloopbestendige woningen' 
als volgt: 
£en woning die zodanige ruimtelijke kwaliteiten heeft dat de kans groat is dat een huishouden er in 
verschi/lende stadia van de huishoudenontwikkeling goed kan wonen. Voar zulke woningen za/ vice 
versa oak gelden dat een groat aantal verschil/ende huishoudens er goed kan wonen. 

In deze nota zijn twaalf kwaliteitscriteria opgesteld voor het ontwerp van een levensloopbestendige 
woning: 

1. Primaire woonruimtes op begane grond; 
2. mogelijkheid van extra woon- / slaapvertrek op begane grond; 
3. neutrale vertrekmaten, zodanig dat verschillende woonfuncties in verschillende vertrekken 

kunnen plaatsvinden; 
4. mogelijkheid van zinvolle indelingsvarianten, door verplaatsbare of verwijderbare (niet

dragende) binnenwanden; 
5. mogelijkheid voor verzelfstandiging van ruimtes binnen een woning ten behoeve van werk-

ruimte of inwoning; 
6. uitbreidingsmogelijkheden van woningen ten opzichte van een basistype; 
7. ontsluiting van hoger dan het maaiveld gelegen verdiepingen via rechte steektrappen; 
8. mogelijkheden voor verschillende plaatsen van keuken en sanitair door een extra standleiding 

of door de centrale plaatsing van de standleiding; 
9. mogelijkheid van een ligbad in de sanitaire ruimte en de mogelijkheid van een tweede sanitai

re ruimte; 
10. aparte ruimte voor een wasmachine; 
11. plaatsing van keuken zodanig dat uitbreiding van de keukenruimte en de keukenapparatuur 

mogelijk is; 
12. rolstoeltoegankelijke maatvoering van vertrekken, gangen en portalen en tenminste een rol-

stoeltoegankelijke ruimte en rolstoeltoegankelijke sanitairvoorziening op entreeniveau. 

Een andere definitie, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (S-ZW)21, gaat uit van 
de woning als 'activiteitencentrum': 
£en levensloapbestendige woning is een woning die aan de bewoners, in willekeurig welke levensfase, 
huishoudsamenstelling en culturele achtergrond, optima/e mogelijkheden biedt voar a/le vormen van 

18 Boekholt, J. Th., Kapteijns, J.H.M. , Tempe/mans Plat, H. (1995). Basisboek Open Bouwen. Stichting Open Bouwen, Delft. 
19 Proveniers, Adrien Fassbinder, Helga (1992). New Wave in Building: Een flexibele methode voor ontwerpen, uitvoeren en 
vastgoedbeheer. Van Gorcum, Assen/Maastricht. 
20 Vreeze, N. de (1999). Levensloopbestendige woningen. Ministerie van VROM, Den Haag 
21 Ministerie van SZW (2002). Verkenning levensloop. SZW, Den Haag. 
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fysieke en geestelijke activiteit en zelfontplooiing die kunnen warden toegerekend aan het wonen en 
die door de ruimtelijke vormgeving en materie/e constructie ervan die moge/ijkheden met in de weg 
staat 

Een levensloopbestendige woning is een woning die zodanige ruimtelijke kwaliteiten heeft, dat een 
huishouden in willekeurig welke levensfase en huishoudensamenstelling, er goed kan wonen. 

2.3.3 Aanpasbaar bouwen 

De Nationale Woningraad (NWR) is in 1985 gestart met het Experiment Aanpasbaar bouwen.22 Bij 
aanpasbaar bouwen gaat het niet om specifieke woningen voor gehandicapten, maar om woningen 
voor iedereen, waaraan bij het ontwerpen een extra kwaliteit is aangebracht, zodat in een later stadi
um de woningen aan te passen zijn wanneer de bewoner een (tijdelijke) functiestoornis mocht krij
gen. De ontwerprichtlijnen voor aanpasbaar bouwen gaan uit van de eventuele mogelijkheid dat een 
bewoner een handicap krijgt die aanpassing noodzakelijk maakt. 

Volgens evaluatie door de NWR van projecten met aanpasbare woningen kunnen individuele aanpas
singen 30 tot 60% goedkoper worden uitgevoerd dan bij niet-aanpasbare woningen. Daarnaast kun
nen kosten voor bijvoorbeeld gezondheidszorg worden bespaard, doordat mensen die langdurig of 
tijdelijk gehandicapt zijn geraakt sneller naar huis kunnen doordat de woning eerder is aangepast 
en/of eerder een geschikte woning is gevonden. Uit de evaluatie blijkt ook dat aanpasbaar bouwen 
mogelijk is zonder meerkosten of in sommige gevallen met zeer geringe meerkosten. 
De woningen kunnen meegaan met de ontwikkeling van de fysieke mogelijkheden van bewoners, 
waardoor ze ook in de toekomst goed verhuurbaar zullen blijven. Een ander voordeel is dat bewoners 
niet gedwongen zijn te verhuizen bij een eventuele functiebeperking. Met aanpasbaar bouwen wordt 
dus een betere gebruikswaarde van woningen gerealiseerd. 

Defin1t1e - Aan asbaar bouwen 

Het bij nieuwbouw realiseren van woonruimte die niet op voorhand is aangepast en bestemd voor 
gehandicapten, maar zodanig is ontworpen dat een latere aanpassing eenvoudig en daardoor goed
koop kan plaatsvinden wanneer (een van) de bewoner(s) gehandicapt raakt. 

2.4 Flexibiliteit in de tijd 

Er is onderscheid te maken in twee soorten flexibiliteit, welke elkaar chronologisch opvolgen. Dit zijn 
initiele flexibiliteit en gebruikersflexibiliteit. 

Initiele flexibiliteit is de mogelijkheid om de woning aan te passen zolang deze nog niet gebouwd is. 
Dit wordt in zekere mate beperkt doordat de aanpassingen, met enige overlap, slechts mogelijk zij n 
tot de voorbereiding van de uitvoering. Het is bijvoorbeeld langer mogelijk om de plaatsing van schei
dingswanden of de keukenindeling aan te passen, dan om de dragende constructie te veranderen. 
Maar op een gegeven moment moeten alle wensen vastliggen. Deze vorm van flexibiliteit blijft beperkt 
tot de eerste bewoner, en speelt in de verdere levensduur van de woning geen rol meer. 

Bij gebruikersflexibiliteit is het ook tijdens de gebruiksfase van de woning mogelijk om aanpassingen 
te doen. Dit is dus flexibiliteit tijdens eerste bewoning en tevens tijdens tweede en volgend gebruik. Er 
bestaan verschillende vormen van gebruikersflexibiliteit, deze komen in de volgende paragraaf (§2.5) 
aan bod. 

In dit onderzoek wordt initiele flexibiliteit gezien als keuzevrijheid voor de eerste bewoner en dus niet 
als vorm van flexibel bouwen. Initiele flexibiliteit zal dan ook verder buiten beschouwing worden gela
ten. 
Met flexibiliteit wordt in dit verslag alleen gebruikersflexibiliteit bedoeld. 

22 NWR (1987). Eisen voor aanpasbaar bouwen: experiment aanpasbaar bouwen. NWR, A/mere. 
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2.5 Vormen van flexibiliteit 

Flexibiliteit is in de fiteratuur op een groot aantal manieren in verschijningsvormen onderverdeeld. 
Veel van de indelingen komen gedeeltelijk met elkaar overeen of overlappen elkaar. 
Hieronder zullen allereerst drie verschillende indelingen in flexibiliteitsvormen uit de literatuur worden 
weergegeven. Vervolgens zal worden besproken wat een geschikte indeling is om te hanteren in dit 
onderzoek. 

Door Nicola°i23 wordt het volgende onderscheid gemaakt: (Deze indeling is vastgesteld voor de bouw 
van ziekenhuizen, maar kan ook voor woningbouw nuttige informatie bieden.) 

Figuur 2.2 
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Technische flexibiliteit: een gebouw kan door (eenvoudige) bouwkundige aanpassingen veranderd 
worden en geschikt gemaakt voor wijzigingen in het gebruik. Bij technische flexibiliteit wordt gebruik 
gemaakt van bouwkundige voorzieningen zoals bijvoorbeeld gemakkelijk weg te nemen tussenwand
jes of sparingen in betonnen wanden, die het mogelijk maken om gebouwdelen samen te voegen. Het 
is belangrijk dat de installaties (zoals leidingen, elektra, telefoon- en tv-aansluiting) deze wijzigingen 
kunnen volgen. Dit kan onder andere door gebruik te maken van door de industrie ontwikkelde in
bouwsystemen. 

• Bouwtechnische flexibilteit 
Gebruik maken van veranderbare bouwelementen 

• Installatietechnische flexibiliteit 
Gebruik maken van veranderbare installatiecomponenten. 

Ruimtelijke flexibiliteit: een gebouw is veranderbaar zonder bouwkundige ingrepen. In het ontwerp 
wordt gestreefd naar gelijkwaardige ruimtes in plaats van ruimtes die heel nadrukkelijk maar een 
functie kunnen hebben. Beweegbare elementen als een schuifdeur, schuifwand of dubbele deuren 
kunnen de gebruiksmogelijkheden van de ruimte(s) vergroten. 

• Gebruiksflexibiliteit 
Bewust gecreeerde mogelijkheden om bepaalde ruimten voor andere functies te gebrui
ken dan in eerste aanleg wordt voorzien. Dus zonder dat muren worden verplaatst. 
Mogelijkheden zijn: 

o Standaardisatie van ruimterr. tenminste naar grootte en vorm. Deze ruimten zul
len voldoende groot moeten zijn. 

o Wisselruimten: wanneer aparte afdelingen elk een bepaalde ruimtelijke voorzie
ning vragen, maar deze is niet continu in gebruik, dan kan zo'n voorziening wor
den gesitueerd op de grens tussen de afdelingen. Het ene moment beschikt de 
ene afdeling erover, dan weer de andere. 

o Multifunctionele ruimten: functies die maar een beperkt aantal malen per dag of 
week ruimte vergen, kunnen soms na elkaar dezelfde ruimte gebruiken. 

• Indelingsflexibiliteit 
De mogelijkheid om door het verplaatsen, slopen of opnieuw opbouwen van wanden een 
nieuwe ruimtelijke indeling tot stand te brengen binnen de bestaande buitenmuren. 

23 Nico/af, R. (1991). Ziekenhuizen zondergroeistuipen: flexibiliteit a/s bouwstrategie. Bouw. 1991(20), p. 43-45. 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

16 



Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

• Aanbouwflexibiliteit 
De mogelijkheid om vrij eenvoudig bouwvolume aan het bestaande gebouw toe te voe
gen. 

• Afstotinqsflexibiliteit 
De mogelijkheid om door afstoting van functies leegkomende gebouwgedeelten te slopen. 

Van Tilburg24 hanteert een indeling in vier vormen van flexibiliteit, die goed aansluit op de verschillen
de verschijningsvormen van flexibiliteit tijdens de gebruiksfase van een woning. Zij maakt onderscheid 
in: 

• Functionele flexibiliteit 
Bij een functioneel flexibele woning kan de functionele indeling oftewel het gebruik van de 
woning gewijzigd warden om aan de verschillende en veranderende gebruikseisen te voldoen. 
In principe gebeurt dit binnen de bestaande structuur en zonder bouwkundige ingrepen. Hier
bij kan men denken aan het toepassen van schuifwanden, draaiwanden, verplaatsbare kast
wanden en gebruiksneutrale en multifunctionele ruimten. 

• Indelingsflexibiliteit 
Bij een ruimtelijk flexibele woning kan de ruimtelijke structuur van de woning gewijzigd wor
den om aan de veranderende gebruikseisen te voldoen. Hierbij moet men denken aan het uit
breken en opbouwen van wanden, het verplaatsen van (lichte) scheidingswanden en uitbrei
den van het casco. 

• Belevingsflexibiliteit 
Bij een belevingsflexibele woning kan de identiteit van de woning veranderd warden. Hierbij 
kan gedacht warden aan wijzigingen in de afwerking, de stijl of het aanpassen van de gevel
indeling. 

• Volumeflexibiliteit 
Bij een volumeflexibele woning kan het volume van de woning vrij eenvoudig vergroot of ver· 
kleind warden. Hierbij kan voornamelijk gedacht warden aan overdimensionering tijdens de 
ontwerpfase en aanbouw- en afstotingsmogelijkheden. 
Deze vorm van flexibiliteit wordt doorgaans niet uitgevoerd door de bewoner zelf, maar door 
derden. 

In een onderzoek van Hofland25 worden maar liefst dertien vormen van flexibiliteit onderscheiden: 
• Inrichtinqsneutraliteit: de mate waarin de inrichting van een woning veranderd kan warden 

zonder wijzigingen van de situering van de verschillende functies. 
• Herindeeibaarheid: de mate waarin de ruimtelijke indeling binnen een woning aangepast kan 

warden. 
• Verkavelbaarheid: de mate waarin de ruimtelijke indeling van een gebouw aangepast kan 

warden. 
• Moderniserinqsflexibiliteit: de mate waarin op woning- of (woon)gebouwniveau enerzijds mo

deverschijnselen en anderzijds technologische ontwikkelingen opgevangen kunnen worden. 
• Karakterflexibiliteit: de mate waarin een gebruiker een eigen identiteit aan de woning of het 

(woon)gebouw kan geven gedurende de gebruiksfase. 
• Teqemoetkoming bouwfysische-, brandveilige- en geluidseisen: de mate waarin verscherpin

gen van de brandveiligheids-, bouwfysische- en gebruikseisen, zowel vanuit de bouwregeige
ving als vanuit de gebruikers bij een woning of gebouw opgevangen kunnen warden. 

• Multifunctionaliteit: de mate waarin een woning of (woon)gebouw voor andere functies ge
bruikt kan warden. 

• Financieringsflexibiliteit: de mate waarin een gebruiker op verschillende wijzen zijn woning 
kan en mag financieren. 

• Levensloopbestendigheid: de mate waarin huishoudens in verschillende stadia van hun ont
wikkeling naar tevredenheid in een woning of woongebouw kunnen wonen. 

• Uitbreidbaarheid: De mate waarin het gebouw (meer- of eengezinswoning) de mogelijkheid 
heeft om uitgebouwd te warden: naar voren of naar achteren, naar opzij of naar boven. 

24 Ti/burg, J. van (2002). Flexibiliteit richting gegeven: Een Post-occupancy evaluation bij flexibele woningen in de sociale 
huursector. TU/e, Eindhoven. 
25 Hofland, Coen Martijn (2005). Het accommoderen van het onbekende. TU Delft, Delft. 
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• Inkrimpbaarheid: de mate waarin delen van het gebouw afgestoten kunnen warden; hetzij 
middels demontage, hetzij middels ontkoppeling van installaties en voorzieningen, om bepaal
de ruimten niet meer te hoeven gebruiken. 

• Robuustheid: de mate waarin een gebouw calamiteiten op kan vangen. 
• Parkeerflexibiliteit: de mate waarin een (woon)gebouw een wisselende parkeerbehoefte van 

wisselende voertuigen op kan vangen. 

Bij de indeling van Nicola"i is op te merken dat de door hem gedefinieerde vormen van ruimtelijke 
flexibiliteit in veel gevallen bereikt warden door wat hij technische flexibiliteit noemt. Voor een verge
lijking tussen verschillende flexibiliteitsvormen is deze indeling dus minder geschikt, omdat de vormen 
elkaar overlappen. 
In de indeling van Hofland warden teveel aspecten die niet direct op het flexibele ontwerp betrekking 
hebben toch benoemd als flexibiliteitsvorm. Deze indeling is dan oak te breed om voor dit onderzoek 
als onderlegger te gebruiken. 
Een indeling gebaseerd op de definities van Van Tilburg lijkt voor dit onderzoek dan oak het best toe
pasbaar. De vier flexibiliteitsvormen uit deze indeling zijn gedefinieerd vanuit de mogelijkheden tijdens 
de beheerfase, hetgeen overeenkomt met de invalshoek van dit verslag. Bovendien overlappen de 
verschillende flexibiliteitsvormen elkaar niet, wat met betrekking tot vergelijken van belang is. 

Op enkele punten zijn de definities aangepast en uiteindelijk zal onderstaande indeling in de rest van 
dit verslag gelden. 
Indelingsflexibiliteit, volumeflexibiliteit en belevingsflexibiliteit warden bereikt door technische flexi
biliteit Hiervoor zijn bouwkundige ingrepen nodig (bouwtechnisch en/of installatietechnisch). Functi
onele flexibiliteit komt overeen met ruimtelijke flexibiliteit Hierbij is een woning veranderbaar 
zonder bouwkundige ingrepen. 26 (Zie figuur 2.3) 

Definitie - Techn1sche flexib1liteit 

Een woning kan door (eenvoudige) bouwkundige aanpassingen veranderd en geschikt gemaakt war
den voor wijzigingen in het gebruik. Wijzigingen kunnen zowel tijdens bewoning als bij een mutatie 
doorgevoerd warden. 
Bij technische flexibiliteit wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van bouwkundige voorzieningen als 
gemakkelijk weg te nemen en te verplaatsen tussenwanden. Het is belangrijk dat de installaties (zoals 
leidingen, elektra, telefoon- en tv-aansluiting) deze wijzigingen kunnen volgen. Dit kan onder andere 
door gebruik te maken van door de industrie ontwikkelde inbouwsystemen. 

• Indelingsflexibiliteit: De ruimtelijke structuur van de woning kan veranderd warden, door het 
doen van bouwkundige ingrepen (potentieel door de bewoner zelf). Het kan gaan om het uit
breken, opbouwen of verplaatsen van wanden, binnen het gegeven casco. 

• Volumeflexibiliteit: Het volume van de woning kan gemakkelijk vergroot of verkleind worden. 
Hierbij gaat het om overdimensionering tijdens de ontwerpfase en aanbouw-, koppel- en af
stotingsmogelijkheden. 

• Belevingsflexibiliteit: De identiteit van de woning kan veranderd warden. Bijvoorbeeld door 
wijzigingen in de afwerking, de stijl, de kleur, of het aanpassen van de gevelindeling. 

Definitie - Ru1mteli"ke flexibil1teit 

Een woning is veranderbaar zonder bouwkundige ingrepen. De woning en vertrekken zijn zo neutraal 
mogelijk ingedeeld. In het ontwerp wordt gestreefd naar gelijkwaardige ruimtes in plaats van ruimtes 
die heel nadrukkelijk maar een functie kunnen hebben. Beweegbare elementen als een schuifdeur, 
schuifwand of dubbele deuren kunnen de gebruiksmogelijkheden van de ruimte(s) vergroten. 

• Functionele flexibiliteit: De functionele indeling, oftewel het gebruik van de woning kan veran
derd warden. In principe gebeurt dit binnen de bestaande structuur en zonder bouwkundige 
ingrepen. 

26 Asseldonk, Gabrielle van en Sterenberg, Nynke (1993). Flexibel bouwen, zes keer anders. Nederlandse Woonbond, Am
sterdam. 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

Functionele 
flexibiliteit 

Ruimtelijke 
flexibiliteit 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag: Wat is flexibel bouwen? Er is in het verleden al 
volop geexperimenteerd met flexibiliteit, de historische ontwikkelingen en een aantal flexibele stro
mingen zijn nader bekeken. Vervolgens zijn het begrip flexibel bouwen en een aantal aanverwante 
begrippen toegelicht en gedefinieerd. Flexibel bouwen is het zodanig veranderbaar bouwen dat met 
een minimum aan bouwkundige ingrepen, kosten, tijd en ongemak de indeling, de uitrusting, het ui
terlijk en/of de grootte van de woning gedurende de gehele gebruiksduur zijn aan te passen aan ver
anderende woonwensen van (toekomstige) bewoners. Daarnaast is een vorm van flexibel bouwen het 
zodanig ontwerpen van de indeling van gebouwen en van de afmetingen van afzonderlijke vertrekken 
dat een flexibel gebruik van ruimten mogelijk is. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen initiele flexibiliteit en gebruikersflexibiliteit. In dit onderzoek 
wordt met flexibiliteit gebruikersflexibiliteit bedoeld: hierbij is het tijdens de gehele levensduur van de 
woning mogelijk om aanpassingen te doen, dus ook voor tweede en volgende bewoners. Gebruikers
flexibiliteit kent verschillende vormen: technische flexibiliteit (indelingsflexibiliteit, volumeflexibiliteit en 
belevingsflexibiliteit) en ruimtelijke flexibiliteit (functionele flexibiliteit). Bij het realiseren van een flexi
bel woningbouwproject zal het voor de opdrachtgever duidelijk moeten zijn wetke vorm van flexibiliteit 
hij wit bereiken. 
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Praktijkvoorbeelden 

Bestaande projecten kunnen een schat aan informatie bevatten, waaruit geleerd kan worden voor 
volgende projecten. Dit is dan ook de insteek van het SEV programma Demonstratieprojecten IFD 
Bouwen. 
In dit hoofdstuk zullen een aantal projecten die de IFD-demonstratiestatus van de SEV hebben ont
vangen, worden voorgesteld. Het doel hiervan is te laten zien welke verschillende toepassingen van 
flexibel bouwen in de hedendaagse bouwpraktijk zoal gerealiseerd worden. Zo ontstaat meer inzicht in 
de mogelijkheden van flexibel bouwen. Verder kan door het analyseren van praktijkvoorbeelden in
formatie achterhaald worden over de eventuele succesfactoren van flexibel bouwen. 

3.1 Selectie voorbeeldprojecten 

Uit het aanbod van demonstratieprojecten bij de SEV zijn woningbouwprojecten gekozen, die flexibili
teit als belangrijkste IFD-kenmerk hebben. Deze projecten hoeven dus niet industrieel en/of demonta
bel te zijn. Verder zijn de criteria dat het projecten zijn die daadwerkelijk gerealiseerd zijn/worden, en 
dat deze als huurwoningen zijn gebouwd. Ook is gelet op eventuele bijzondere kenmerken / toepas
singsgebieden, om zoveel mogelijk verschillende toepassingen bij het onderzoek te betrekken. 

Op basis hiervan worden de volgende projecten voor dit onderzoek als voorbeeldprojecten opgevoerd: 

I Projectnaam 

1 A+ Woningen 
2 Asielzoekershuisvesting 

3 Flex-concept WonenBreburg 
4 Flexibele doorbraak - cels-

gewijze aanpak 
5 Flexline levensloopbesten

dige woningen 
6 Karneleon Woningen 
7 La Fenetre 

8 Maskerade groeiwoningen 

Opdrachtgever / Ver
huurder 
Woningstichting Etten-Leur 
Woningbouwcorporatie De 
Woonplaats 
Stichting WonenBreburg 

SBR 

Hengelose Bouwstichting 
Ons Belang 
Woningstichting SWS 
LAIB Projectontwikkeling 
/ Vesteda 

-Etten-Leur 
Winters
wijk 
Breda 
Amster
dam 
Hengelo 

Eindhoven 
Den Haag 

Patrimonium woonstichting Veenen
daal 

Tabel 3.1 Geselecteerde voorbeeldprojecten met IFD-demonstratiestatus 

Evt. Bijzonderheden 

Een huurder voor het 
gehele complex 

Renovatie 

Appartementen, ver
huurd in commerciele 
sector 

Als negende voorbeeldproject is het project 'Solids' hieraan toegevoegd. Dit is geen IFD
Demonstratieproject, maar wel een interessant vergaand flexibel concept van woningcorporatie Het 
Oosten in Amsterdam, met als bijzonderheden de zeer lange levensduur (200 jaar) en het per ruimte 
vrij laten van de te huisvesten functie (wonen, werken, etc.). 

Over de projecten zijn uitgebreide gegevens verzameld uit de informatiebestanden die door SEV Rea
lisatie zijn opgebouwd. Verder is er bij een aantal opdrachtgevers een interview afgenomen, om meer 
duidelijkheid te krijgen over de verwachtingen die zij hebben van het flexibele project. De vragenlijst 
die bij deze interviews is gebruikt, is opgenomen in bijlage 1. De uitwerking van de verschillende 
vraaggesprekken staat in bij/age 2. 
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3.2 Projectkenmerken 

3.2.1 A+ Woningen 

1 A+ Wonin en 
Opdrachtgever en verhuurder 
Woningstichting Etten-Leur 

Projectlocatie 
Etten-Leur 

Projectfase 
Opgeleverd december 2000 

Aantal woningen 
36 (16 koop- en 20 huurwoningen) 

Bruto vloeroppervlakte 
106 m2 

Inhoud 
345 m3 

Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

In 1996 is Bouwbedrijf Jongen in nauwe samenwerking met Buro A+ gestart met de ontwikkeling van 
'een woning voor de toekomst'. Hieruit is het innovatieve A+ concept ontstaan. Dit concept is geba
seerd op een industriele bouwwijze met staalskeletbouw. Er kunnen woningen worden gebouwd met 
een grote initiele- en gebruikersflexibiliteit. Deze woningen zijn onder gunstige arbeidsomstandighe
den en in een korte bouwtijd te realiseren. Architectonische wensen, individuele detaillering en aan
passingen aan de bouwlocatie behoren tot de mogelijkheden en ook optoppen is met deze constructie 
denkbaar. Winst voor het milieu is het lichte gewicht van een complete A+ woning: zo'n 50% minder 
dan een traditioneel gebouwde woning weegt. Dat betekent een besparing op bouwmateriaalgebruik 
van 70 ton per woning. 
In 2000 zijn in Etten-Leur 36 woningen opgeleverd, die zijn gebouwd volgens het A+ concept. Het 
uiterlijk van deze woningen toont niets van het industriele karakter. Er is bewust gekozen voor een 
traditionele uitstraling, om in te spelen op de marktvraag, 

Flexibel 
De bewoners kregen vier indelingsvarianten voor de begane grond en vier voor de verdieping aange
boden. De plaats van de keuken, toilet, trap en badkamer liggen echter vast. De varianten bestaan 
slechts uit de plaats van de separatiewanden (zie afbeelding plattegronden). 

begane grond A 

verdieping 1 
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Er is door de huurders royaal gebruik gemaakt van deze mogelijkheden: er zijn geen twee woningen 
hetzelfde. Verder konden er keuzes worden gemaakt met betrekking tot het uitrustingsniveau. De 
huurders hebben gemiddeld een eigen investering gedaan van €2.300,-. Onder de kopers was de 
animo voor varianten en meerwerk veel kleiner. Reden hiervoor is dat deze woningen in het goedkope 
koopsegment vallen, waarbij kopers in het algemeen weinig behoefte hebben aan allerlei meerwer
ken. De woningstichting geeft nieuwe huurders opnieuw de keuzevrijheid, mits zij een huurcontract 
voor langere tijd aangaan (5 jaar). 
De leidingen en kabels lopen in twee richtingen door de Infra+ vloerconstructie (zie bijlage 3). Via 
luiken in de bovenplaat zijn deze op elk moment bereikbaar voor wijzigingen. Nu nog niet gangbare 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld domotica kunnen later relatief eenvoudig worden toegevoegd. 
Qua volumeflexibiliteit kunnen de A+ woningen gekoppeld (horizontaal samengevoegd) en opgetopt 
(verticaal uitgebreid) worden. 

Indusbieel 
De woningen zijn opgebouwd uit een aantal geprefabriceerde bouwdelen: 
de stalen draagconstructie, de infra+ vloeren, en de prefab metselwerk 
gevelelementen, waarin de beglaasde kozijnen fabrieksmatig zijn opgeno
men (zie foto). 
De constructie wordt in korte tijd gemonteerd op een lichte fundering. Op 
de bouwplaats wordt de woning wind- en waterdicht gemaakt door de 
gevelelementen en een scharnierkap. In een zeer kort tijdsbestek is het 
casco klaar en kan de afwerking beginnen. De leidingen worden in een 
arbeidsgang gemonteerd. Dit brengt ordening in het afbouwproces, dat 
daardoor ook industrieel verloopt. 
De ambitie was een bouwtijd van 3,5 in plaats van 8 maanden. Oeze is 
helaas niet gehaald. Er waren aanloopproblemen, omdat de werkwijze 
nogal afwijkt van een traditionele aanpak. Als de bouwpartners hier beter op zijn ingespeeld, zullen 
ook de voordelen beter tot hun recht kunnen komen. Overigens was de bouwtijd met 5 maanden nog 
steeds korter dan met een traditioneel proces zou zijn bereikt. 

Demontabel 
De woning is grotendeels droog gemonteerd en demontabel. 

3.2.2 Asielzoekershuisvesting 

2 Asielzoekershuisvestin 
Opdrachtgever en verhuurder 
Woningbouwcorporatie De Woonplaats 

Projectlocatie 
Winterswijk 

Projectfase 
Opgeleverd juli 2002, Ingebruikname door COA 
(Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) novem
ber 2002. 

Aantal woningen 
80 wooneenheden + gemeenschappelijke ruim
ten en werkruimten. Oeze eenheden en ruimten 
zijn momenteel als een geheel verhuurd aan het 
COA. 

Bruto vloeroppervlakte 
Totaal (woningen + overige ruimten): 12.400 m2 

Inhoud 
Totaal (woningen + overige ruimten): 35.738 m3 

Het pilotproject asielzoekershuisvesting De Rikker II in Winterswijk is een concept voor de sociale 
woningbouw. In dit project worden aanvankelijk asielzoekers gehuisvest. Het COA is huurder van het 
gehele complex. Per pand is de ruimte afhankelijk van de gezinsgrootte ingedeeld in gemeenschappe-
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lijke en individuele ruimten. Ook voorzieningen als educatie- en werkruimten zijn in de gebouwen 
ondergebracht. De buitenruimten zijn voor gemeenschappelijk gebruik. 

Flexibel 
De woongebouwen bestaan uit vier open ( ruimte-)dragers 
van twee bouwlagen. De dragende wanden zijn in de mid
denzone geopend en aan kopzijden ontsloten. De beuken zijn 
door de trappenhuizen en voorzieningen in vloeren t.b.v. 
verdiepingstrappen zowel horizontaal als verticaal te combine
ren. Hierdoor warden verschillende woninggrootten en -typen 
mogelijk. Bijvoorbeeld een grate/ 3-generatiewoning, senio-
renwoning, woon/ werk-woning, 1-2 persoonswoning etc. 

Industrieel 

Door het plaatsen van de installaties in de dakopbouw en het gebruik 
van installatieplafonds zijn de ruimtedragers vrij indeelbaar en veran
derbaar. De installaties zijn geheel losgekoppeld van de bouwkundige 
constructie. De indelingsflexibiliteit wordt gecompleteerd door de toe
passing van verplaatsbare metal-stud binnenwanden. 
De gevels bestaan uit grate gevelpuien, gemonteerd op multi-montage 
elementen die aan de casco's warden aangebracht. Montage en de
montage van deze puien zijn daardoor mogelijk, maar ook het plaatsen 
van geveluitbreidingen, zoals erker- en balkonelementen. De hoofdont
sluitingen aan kopzijden en de bereikbaarheid vanuit het midden maakt 
ligging van woonruimten aan de volledige gevel mogelijk. De verander
bare onderdelen in de gevelpuien maken ook toegankelijkheid aan de 
langsgevels mogelijk. 

De constructieve dragers warden samengesteld uit geprefabriceerde betonnen elementen voor funde
ringsbalken, vloeren en dragende wandschijven. 

Demontabel 
De gevelpuien kunnen gedemonteerd warden. De betonnen elementen voor funderingsbalken, vloeren 
en dragende wandschijven kunnen voor vrijwel 100% hergebruikt worden in gelijke gebruikskwaliteit. 

3.2.3 Flex-concept 

3 Flex-conce t 
Opdrachtgever en verhuurder 
Stichting WonenBreburg 

Projectlocatie 
Breda 

Projectfase 
Dit project is in voorbereiding. 
Prognose oplevering: eind 
2006/begin 2007 
Aantal woningen 
12 huurwoningen 

Bruto vloeroppervlakte 
170 m2 

Inhoud 
515 m3 

Stichting Wonen Breburg ontwikkelde het zogenaamde FLEX-concept. De doelstelling is dat een gehe
le wooncarriere in de woning doorlopen moet kunnen warden. Het uitgangspunt voor de woningen is 
een stramienbreedte van 6,3 men een woningdiepte van 11,48 m. 
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Flexibel 
Het betonnen casco blijft leiding
loos. Oat wordt bereikt met een 
verhoogd vloersysteem (Het Flex
concept vloersysteem, dat speciaal 
hiervoor ontwikkeld werd. Zie bijla
ge 3). De verhoogde dekvloer biedt 
ruimte aan bekabeling, mechani
sche ventilatie en centrale verwar

Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

mingsleidingen. De binnenwanden 1,1vOOR .... _BE_a_DEN_B_E1,1G..,ME_G_ROND __ WELJ11G,.,A,j.._.., __ ...,_..__..111.._..__ .... 
worden op de dekvloer geplaatst, 
waardoor ze eenvoudig verplaats-
baar zijn. 
De flexibiliteit wordt verder vergroot 
door gebruik te maken van draad
loos schakelmateriaal en sanitair dat 
zoveel mogelijk wordt uitgevoerd 
volgens een plug-and-play systeem 
(het KISS-systeem van Hager Teha-

BASIS 

lit. Zie bijlage 3). vOORBEELDEN VERD1EPmS IM)EUNG 

Verder is ook de gevel vrij indeel-
baar met uitwisselbare gevelelementen (kozijnen). 

I ~ J:t 119 m I ~ ~ ~ I ~I f:1 11 g QII 
n D D D [ [ 

VOORBEELDEN KOZUIIEN 

Industrieel 
Het casco is volledig uit te detailleren tot een prefab systeem. 

Oemontabel 
Eenvoudige montage en demontage van vloeren, wanden, kabels en leidingen. 

3.2.4 Flexibele doorbraak - celsgewijze aanpak 

4 Flexibele doorbraak 

Opdrachtgever 
SBR, in samenwerking met Wo
ningcorporatie Het Oosten, Wo
ningbouwvereniging Haag Wonen 
en Woningbouwvereniging Far 
West. 

Verhuurder 
n.v.t. 

Projectlocatie 
n.v.t. 

Projectfase 
Haalbaarheidsonderzoek uitge
voerd. 

Aantal woningen 
2 proefwoningen 

In opdracht van de woningcorporaties Het Oosten, Far West en Haag Wonen is een haalbaarheidsstu
die uitgevoerd naar de mogelijkheden om op het niveau van de individuele woning een renovatie uit 
te voeren met de volgende kenmerken: 

Bewoners moeten keuze hebben uit verschillende indelingen en afwerkingsniveaus 
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Uitvoering in zeer korte tijd (2-3 weken) 
Overlast voor bewoners van omliggende woningen tot een minimum beperkt 
Eenvoudige veranderbaarheid achteraf 
Voorkeur voor toepassing van IFD technieken 

Uit deze studie bleek dat het in principe mogelijk is om, met gebruikmaking van nieuwe maar reeds 
bekende technieken, zo'n renovatie uit te voeren. Dit is uitgezocht aan de hand van proefwoningen. 
De onrendabele meerkosten van de toegepaste technieken kunnen worden terugverdiend door het 
bouwvoorbereidingsproces en de uitvoering anders aan te pakken. Ook wordt de keuzevrijheid voor 
de huurder met betrekking tot de inrichting en afwerking verbeterd. Door de keuze voor IFD
producten en -technieken is het mogelijk om als opdrachtgever rechtstreeks met onderaannemers en 
leveranciers afspraken te maken over de levering en montage van de afzonderlijke delen. 
De Flexibele Doorbraak is een concept, geen standaardproduct voor elk woongebouw. Per project 
moet steeds bekeken worden welke oplossingen het beste zijn. 
Als voorbereiding op een praktijktoepassing van de celsgewijze aanpak is een haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd naar de toepassing van geavanceerde slooptechnieken en de montage van een nieuwe 
inrichting. Tevens wordt beoordeeld welke onderdelen collectief kunnen worden verbeterd terwijl de 
bewoners gewoon in hun eigen huis kunnen blijven. Uit de haalbaarheidsstudie komt een uitgewerkt 
plan van aanpak. 

Aanpak 
De woning wordt geheel gestript, alle binnenwanden worden verwijderd. Ter plaatse van de dragende 
wanden worden doorbraken aangebracht, zodat verschillende plattegronden mogelijk worden. Bij het 
maken van openingen in de wand wordt ervan uitgegaan dat ter plaatse van de gevel voldoende con
structie moet overblijven voor de stabiliteit en het opnemen van verticale krachten. Om de doorbraak 
mogelijk te maken wordt eerst een portaalconstructie aangebracht. Vervolgens wordt met geavan
ceerde technieken de sparing uitgezaagd. 
Tot nu toe zijn er nog geen daadwerkelijke renovaties uitgevoerd met de flexibele doorbraak, het 
wachten is op het moment dat zich een geschikt complex aandient. 

Flexibel 
Voor de indeling wordt gebruik gemaakt van lichte binnenwanden die later eenvoudig zijn te verwijde
ren en verplaatsen. 
De standleidingen en installaties worden geplaatst in en rondom de kolom van het portaal, de ringlei
dingen warden onder een zwevende dekvloer aangebracht. Voor het door de woning aanbrengen van 
kabels en leidingen wordt het Kabelwegsysteem gebruikt (zie bijlage 3). Vanuit de meterkast wordt 
een netwerk van plintgoten aangelegd. Op de constructieve wanden warden alleen kabelplinten aan
gebracht zonder de mogelijkheid van contactdozen. De contactdozen zijn geplaatst op de gevelwan
den en de binnenwanden. (Bij plaatsing van contactdozen op de constructieve wanden ontstaat een 
pl int van 35 mm dikte of er moet een opdekwand worden toegepast.) 
Het concept leent zich ook uitstekend voor het horizontaal samenvoegen van woningen. 
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Industrieel 
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Voor de sociale woningbouw bleken geen geschikte geprefabriceerde badkamerunits beschikbaar. Ook 
zijn er geen geschikte uit elementen opgebouwde units gevonden. Daarom is gezocht naar methoden 
die de arbeidstijd aanzienlijk kunnen verkorten. Tenslotte is de keuze gevallen op een badkamersys
teem dat geleverd wordt door Lux Elements®. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elementen voor de 
vloer (inclusief douchebak) van gewapend hard polystyreen. Ook de wanden worden voorzien van 
platen van 4 mm hardpolystyreen. Deze oplossing zorgt ervoor dat in een tijd van 2-4 dagen een 
complete badkamer kan worden opgeleverd inclusief tegel- en voegwerk. Een belangrijk bijkomend 
voordeel is dat tegels eenvoudiger te verwijderen zijn bij het strippen van de polystyreenwand. 

Demontabel 
Er wordt een volkomen droge bouwmethode toegepast. 

3.2.5 Flexline levensloopbestendige woningen 

5 Flexline levensloo bestendi e wonin en 

Opdrachtgever en verhuurder 
Hengelose Bouwstichting Ons Belang 

Projectlocatie 
Hengelo 

Projectfase 
Opgeleverd december 2004 

Aantal woningen 
25 (7 koopwoningen en 18 (sociale) huurwoningen) 

Bruto vloeroppervlakte 
138 m2 

Inhoud 
400 m3 

Flexline heeft een concept ontwikkeld voor een woning die geheel aansluit bij de persoonlijke wensen 
van de woonconsument. De grootte, lay-out en afwerking van de verschillende woonlagen zijn geheel 
aan te passen aan de individuele eisen. Flexline is een samenwerking van Bouwfonds Wonen en de 
TEHA elementengroep. 
Bouwstichting Ons Belang wil met dit demonstratieproject bewijzen dat een in sterke mate industrieel 
geproduceerde woning uitermate geschikt is voor sociale woningbouw. Wanneer de evaluatie van de 
eerste 25 woningen positief uitvalt, wil men vervolgen met nog eens 25 woningen. 

Flexibel 
De woning is opgebouwd uit modules. Dit maakt het mogelijk om ook in een later stadium de woning 
aan te passen aan de leefsituatie. Door modules bij te plaatsen kan een extra woonlaag ontstaan, 
zelfs tussen de bestaande woonlagen. 
De woningen in Hengelo worden zo opgebouwd, dat de indeling nog tot een maand voor de bouw kan 
worden veranderd. Ook tijdens gebruik blijven de woningen gemakkelijk aanpasbaar. De bouwstich
ting wil haar toekomstige huurders optimale vrijheid geven in de opbouw van hun woning en de huur
stelling die zij verkiezen. Bovendien moet de woning de levensfasen van de huurders kunnen volgen. 

Indusbieel 
De woningen zijn geheel opgebouwd uit prefab-modules. De modules worden in een hal onder gecon
ditioneerde omstandigheden in een week gebouwd. Na transport naar de bouwplaats worden de mo
dules samengebouwd en kan de woning binnen drie dagen worden betrokken. Een sterk vereenvou
digd en versneld bouwproces moet er toe bijdragen dat de woning in prijs kan concurreren met 
traditionele bouw. 

Demontabel 
De verschillende modules worden met behulp van boutverbindingen aan elkaar verbonden. Het 
bouwwerk kan dan ook weer even eenvoudig worden gedemonteerd. Modules die binnen een geevo-
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lueerd bouwwerk overbodig warden, kunnen door TEHA opnieuw warden ingezet ten behoeve van 
andere bouwwerken 

3.2.6 Kameleon woningen 

6 Kameleon wonin en 
Opdrachtgever en verhuurder 
Woningstichting SWS 

Projectlocatie 
Eindhoven 

Projectfase 
Opgeleverd februari 2005 

Aantal woningen 
5 huurwoningen 

Bruto vloeroppervlakte 
188 m2 

Inhoud 
545 m3 

De Kameleon is een project van woningstichting SWS Eindhoven. Het doel was een flexibele en de
montabele woning te ontwikkelingen die niet alleen blijvend moet voldoen aan de wensen van de 
bewoner, maar oak aan de dan geldende wettelijke eisen. 

Flexibel 
De woning heeft een grater oppervlak en volume en er is een maximale vrijheid qua indeling en af
werking mogelijk. Dit wordt bereikt door wanden en vloeren leidingvrij te houden. Er wordt gebruik 
gemaakt van Frame-vloeren waarmee een goed bereikbare leidingzone onder de vloer wordt aange
boden, zodat op iedere plaats in de woning aansluitingen gemaakt kunnen warden. Oak wordt gebruik 
gemaakt van verplaatsbare binnenwanden. Een trapgatzone geeft extra speelruimte aan de platte
gronden. Door het 'uithuis' plaatsen van de meterkast warden de privacy en flexibiliteit binnen de 
woning geoptimaliseerd. 
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Belevingsflexibiliteit wordt optimaal 
bereikt, doordat bewoners zelf zeg
genschap hebben over de gevelaf
werking, gevelindeling en het interi
eur van hun woning. 

Industrieel 
n.v.t. 

Demontabel 
Een snelle (de)montage van het casco op de bouwplaats. 

3.2.7 La Fenet:re 

7 La Fenetre 

Opdrachtgever 
LATEI projectontwikkeling 

Verhuurder 
Vesteda 
Projectlocatie 
Den Haag 

Projectfase 
Opgelevercl medio 2005 

Aantal woningen 
115 huurappartementen 
Bruto vloeroppervlakte 
Varierend per appartement van 93-150 m2 

Inhoud 
Varierend per appartement van 270-435 m3 

Wijzigingen inbegrepen 
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voorgevel 

Eind 2002 startte LATEI projectontwikkeling in het centrum van Den Haag met de bouw van het eer
ste woongebouw waarvan het bovengrondse gedeelte geheel met een droge bouwconstructie tot 
stand komt. De krappe bouwlocatie en de wens om aan de woonwensen van alle toekomstige bewo
ners te kunnen voldoen, vormden aanleiding voor toepassing van deze andere manier van bouwen. 
Het project 'La Fenetre' beslaat 115 appartementen met een ondergelegen parkeergarage. Het woon
gebouw komt op stalen kolommen 12 meter boven de onderbouw waarin bergingen, hoofdentrees en 
bedrijfsruimte komt. Het gebouw wordt totaal 70 meter hoog vanaf het maaiveld. 

Flexibel 
Vesteda koos aanvankelijk voor 
'loftwoningen', waarin alleen de 
natte eel een vaste plaats kreeg, en 
de bewoners de rest geheel zelf 
konden indelen. Projectontwikkelaar 
Latei wist uit ervaring dat bewoners 
goed moeten worden begeleid bij 
het maken van indelingskeuzes. 
Bovendien bepaalt de plaats van de 
natte eel de locatie van de schach
ten, die onderdeel zijn van de 
draagconstructie. Latei had daarom 
woningtypes ontwikkeld met een 
meer traditionele indeling. 
Al met al heeft de besluitvorming 
hierover te lang geduurd, zodat er 
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iets minder indelingsvrijheid voor de huurders overbleef. 27 Met behulp van INFRA+ vloeren en lichte 
verplaatsbare systeemwanden is nog wel een flexibele indeling mogelijk. De systeemwanden bestaan 
uit een combinatie van lichte staalprofielen, isolatie en gipsbeplating. Hoewel de constructie licht is, 
biedt hij toch voldoende geluidisolatie. Samen met TNO heeft LATE! onderzoek gedaan naar de oplos
singen van geluidsoverlast bij een droog bouwsysteem. Deze bevindingen zijn verwerkt in het ont
werp. Daarmee laat dit project zien dat het wel degelijk mogelijk is om met een licht droog bouwsys
teem te voldoen aan de strenge eisen van het bouwbesluit voor woningbouw. 

lndustrieel 
De stalen draagconstructie is industrieel vervaardigd. 

Demontabel 
Het bovengrondse gedeelte is geheel met een droge bouwconstructie tot stand gekomen. De draag
constructie is geheel demontabel en nagenoeg alle materialen zijn herbruikbaar en recyclebaar tot 
nieuwe grondstof. 

3.2.8 Maskerade groeiwoningen 

8 Maskerade roeiwonin en 
Opdrachtgever en verhuurder 
Patrimonium woonstichting 

Projectlocatie 
Veenendaal 

Projectfase 
Dit project is in voorbereiding. 
Prognose oplevering: najaar 2006 

Aantal woningen 
14 huurwoningen 

Bruto vloeroppervlakte 
76 m2 

Inhoud 
386 m3 

De basis van deze woningen vormt het bouwsysteem Maskerade, waarmee Van der Breggen Architec
ten in 2003 de Houtinnovatieprijs won. Het Maskerade-systeem bouwt verder op de kennis die is op
gedaan met het IFD-paviljoen dat in 2002 in Drachten werd gerealiseerd. Het bestaat uit het 
assembleren van geprefabriceerde demontabele houten elementen. Het bouwsysteem biedt de 
bewoners een betaalbare woning met externe uitbreidingsmogelijkheden en interne flexibiliteit. 

Flexibel 
Intern is het systeem flexibel, waardoor heel diverse indelingen mogelijk zijn binnen hetzelfde casco, 
voor wonen, zorgen of werken. Alleen de trap heeft een vaste positie. De woningscheidende wanden 
hebben een dragende functie waardoor zowel gevels als plattegronden vrij in te delen zijn, maar ook 
eenvoudig te veranderen. De ruime woningbreedte biedt de mogelijkheid om binnen hetzelfde casco 
een groot aantal verschillende indelingen te realiseren. De verdiepingsvloer is de zogenaamde Flex
vloer. Door sparingen in de liggers zijn leidingen eenvoudig te leggen en aan te passen op verande
rend gebruik van bovenliggende ruimtes. 

Extern zijn er mogelijkheden om op en aan te bouwen: het groeiconcept. Het groeiconcept gaat uit 
van een goedkope basiswoning waaraan met standaardproducten een aantal uitbreidingen kan wor
den gedaan. Beginnend met een basis starterswoning kunnen de bewoners hun huis uiteindelijk uit
bouwen tot een ruime eengezinswoning. (zie afbeeldingen plattegronden basiswoning en latere 
groeimogelijkheden ). 

27 Kwee, Lex [nba], Hacquebord, Jeanet (2004). La Fenetre: Productinnovaties houden woontoren flexibel. Regieraad bouw -
Wooninnovatie reeks. 2004 (1). p. 32-35. 
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De bouwmethode gaat uit van het stapelen van geheel geprefabriceerde houten elementen voor vloe
ren, wanden, gevels en daken, waardoor er op de bouwplaats snel en zonder bouwafval kan worden 
gewerkt. De houten elementen zijn afgestemd op gangbare efficiente afmetingen van hout en plaat
materiaal. 

Demontabel 
Door de droge assemblage (het hele systeem wordt geschroefd) zijn aanpassingen makkelijk te reali
seren en zijn uitbouwen eenvoudig te demonteren. 
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3.2.9 Solids 

(9) Solids 
Opdrachtgever en verhuurder 
Woningcorporatie Het Oosten 

Projectlocatie 
Amsterdam 

Projectfase 
In 2005 is begonnen met de bouw van de 
eerste solid van 8000 m2 op het terrein 
van het voormalige Jan Swammerdaminsi
tuut in Amsterdam Oud-West. Volgend 
jaar volgt de start van de bouw van 
40.000 m2 op Uburg. 

Aantal woningen 
Het Oosten ontwikkelt 138.000 m2 solids. 

Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

Solids zijn duurzame, aanpasbare en dierbare gebouwen die alle functies kunnen accommoderen. De 
doelstelling is om een "dierbaar" gebouw te ontwerpen, dat naadloos aansluit op de omgeving en 
voldoende accommodatievermogen heeft om over een lange periode van functie(s) te kunnen veran
deren. De multifunctionele, veranderbare gebouwen worden gebouwd met de mogelijkheid van talloze 
toekomstige woon- en niet-woonfuncties. 
Aan solids worden speciale eisen gesteld: ze moeten een uitnodigende entree hebben, er mooi uitzien 
en vrij indeelbaar zijn. Ze hebben onder meer grote overspanningen en grote vrije hoogtes. De solids 
worden als casco verhuurd, de binnenkant wordt eigendom van de gebruiker. 'Het zijn stadspaleizen 
waarin alles altijd kan', aldus Frank Bijdendijk, directeur van Het Oosten, in PropertyNLmagazine. 28 
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Gebouwen volgens het solids-principe zijn geheel functieneutraal. De indeling is volledig vrij, de ge
bouwen worden zonder inbouw opgeleverd. 

lndustrieel 
n.v.t. 

Demontabel 
n.v.t. 

28 www.propertynl.nl [november 2005] 
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3.3 Resume 

Project 

(1) A+ Wonin
gen 

(2) Asiel
zoekershuis
vesting 

(3) Flexcon
cept 

(4) Flexibele 
doorbraak 

(5) Flexline 

(6) Kameleon 
woningen 
(7}Lafenetre 

(8) Maskerade 
groeiwoningen 

(9) Solids 

Tabe/3.2 

Woningstich
ting Etten
Leur 
Woningbouw
corporatie De 
Woonplaats 

Stichting 
WonenBre
burg 

Woningstich
ting Etten
Leur 
Woning
bouwcorpo
ratie De 
Woonplaats 

Stichting 
WonenBre
burg 

SBR, in sa- n.v.t. 
menwerking 
metWoning
corporaties 
Het Oosten, 
Haag Wonen 
en Far West. 
Hengelose 
Bouwstichting 
Ons Belang 

Woningstich
ting sws 
LATEI pro
jectontwikke
ling 

Pabimonium 
woonstichting 

Woningcorpo-
ratie Het 
Oosten 

Hengetose 
Bouwstich-
ting Ons 
Belang 
Woningstic:h-
ting sws 
Vesteda 

Pabimonium 
woonstich-
ting 

Woningcor-
poratie Het 
Oosten 

Overzicht voorbeeldprojecten 

Etten-Leur 

Winters
wijk 

Breda 

n.v.t. 

Hengelo 

Eindhoven 

Den Haag 

Veenen-
daal 

Amster-
dam 

I 

Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

Projectfase 

Opgeleverd decem
ber 2000 

Opgeleverd juli 
2002, Ingebruikna
me door COA (Cen
traal orgaan Opvang 
Asietzoekers) no
vember 2002. 

Dit project is in 
voorbereiding. 
Prognose opleve-
ring: eind 
2006/begin 2007 

I 

Aantal woningen 

36 (16 koop- en 20 
huurwoningen) 

80 wooneenheden 
+ gemeensc:happe
lijke ruimten en 
werkruimten. Deze 
eenheden en ruim
ten zijn mornenteel 
als een geheel 
verhuurd aan het 
CTJA. 
12 huurwoningen 

Haalbaarheidsonder- 2 proefwoningen 
zoek uitgevoerd. 

Opgeleverd decem-
ber 2004 

Opgeleverd februari 
2005 
Opgeleverd rnedio 
2005 

Dit project is in 
voorbereiding. 
Prognose opleve
ring: najaar 2006 
In 2005 is begonnen 
met de bouw van de 
eerste solid van 
8000 m2

• Volgend 
jaar volgt de start 
van de bouw van 
40.000 m2 op D
burg. 

25 (7 koopwonin-
gen en 18 (sociale) 
huurwoningen) 

5 huurwoningen 

115 huurapparte-
menten 

14 huurwoningen 

Het Oosten ontwik
kelt 138.000 m2 
solids. Het ligt aan 
de huurderswensen 
hoeveel woningeo 
zullen ontstaan op 
deze oppervlakte. 

--106 m2 345 m3 

Totaal Totaal 
(WO- (wonin-
ningen gen+ 
+ overige 
overige ruim-
ruim- ten): 
ten): 35.738 
12.400 m3 
m2 

170 m2 515 m3 

n.v.t. n.v.t. 

138 m2 400 m3 

188 m2 545 m3 

Varie- Varie--
rend rend 
per per 
appar- appar-
tement tement 
van 93- van 
150 m2 270-435 

m3 

76 m2 386m3 

In dit hoofdstuk zijn een aantal flexibele projecten ge'introduceerd. Hierdoor ontstaat, naast de theo
retische onderbouwing van het begrip flexibiliteit in hoofdstuk 2, een indruk van wat de mogelijkhe
den zijn in de praktijk. Tevens geeft de informatie in dit hoofdstuk een impressie van manieren waar~ 
op industrieel en demontabel bouwen hun bijdrage kunnen leveren aan flexibiliteit. Deze 
voorbeeldprojecten zullen in de rest van dit onderzoek waar mogelijk worden aangehaald om de be
vindingen te koppelen aan de hedendaagse bouwpraktijk. 
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~ Ontwerpaspecten 

In het ontwerp wordt bepaald hoe een woningcomplex eruit komt te zien en hier hoort ook bij hoe 
flexibel de woningen worden. In dit hoofdstuk worden de ontwerpaspecten besproken. Het gaat om 
die aspecten waar (mogelijk) verschillen kunnen optreden ten opzichte van traditionele bouw. 
Ten eerste zullen voor het flexibel maken van een woning ontwerpoplossingen nodig zijn. De aard van 
deze oplossingen is afhankelijk van welke mate en welke vorm van flexibiliteit men wil bereiken. 
Verder is de bouwregelgeving een aandachtspunt. Zijn er met betrekking tot flexibel bouwen eventu
eel problemen te verwachten bij het voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en wat zijn mogelijke 
oplossingen / hoe is hier bij de voorbeeldprojecten mee omgegaan? 

4.1 Flexibele ontwerpoplossingen 

De verschillende vormen van flexibiliteit (indelingsflexibiliteit, functionele flexibiliteit, volumeflexibiliteit 
en belevingsflexibiliteit), die in hoofdstuk 2 zijn gedefinieerd, kunnen op verschillende manieren ont
worpen worden. In deze paragraaf worden de vier flexibiliteitsvormen 'vertaald' in concrete ontwerp
oplossingen. 
In onderstaande tabel zijn de verschillende soorten flexibiliteit geoperationaliseerd naar te nemen 
maatregelen in het ontwerp. 29 30 31 Deze lijst van oplossingen is verder geoptimaliseerd aan de hand 
van de afgenomen interviews en de via SEV-Realisatie beschikbare informatie over de voorbeeldpro
jecten. 

Indelingsflexibiliteit 
De ruimtelijke structuur van 
de woning kan veranderd 
warden, door het doen van 
bouwkundige ingrepen door 
(potentieel door de bewoner 
ze/f). Het kan gaan om het 
uitbreken, opbouwen of 
ve,plaatsen van wanden, 
binnen het gegeven casco. 

• Beukbreedte van de woning > 6 m (A) 

o Een zodanige beukbreedte dat een aantal verschillende zinvolle 
indelingsvarianten mogelijk zijn. 

o Gebruik maken van een brede, ondiepe woningplattegrond, zo
dat ook wanneer de woning in meerdere kleine ruimten wordt 
opgedeeld, in alle ruimten natuurlijk licht mogelijk is. 

• Vrije indeelbaarheid d.m.v. verplaatsbare elementen 
o De mogelijkheid van het maken van zinvolle indelingsvarianten 

door verwijderbare (en daardoor ook verplaatsbare) niet
dragende binnenwanden, schuifwanden, keukenwanden, sanitai
re units, etc. <5> 

o Gunstige positie leidingkoker 
o Verschillende varianten: De mogelijkheid voor bewoners om te 

kiezen uit een aantal verschillende van tevoren uitgewerkte in
delingsvarianten. <CJ 

• Mogelijkheid van verzelfstandiging van ruimten binnen een woning 
o Mogelijkheid voor een eigen toegang 
o Mogelijkheid voor koppeling van de verzelfstandigde ruimte aan 

een eigen (tweede) toilet en badruimte 
o Mogelijkheid voor een eigen kookgelegenheid. 

• Aanpasbaarheid van de instaltaties in de woning 
o Extra standleiding met voorzieningen voor aan- en afvoer van 

water, gas en (mechanische) ventilatie: ten behoeve van de ver
plaatsbaarheid van natte ruimten; 

o Installatietechnisch onderscheid tussen drager en inbouw, col-

29 SKW Certificatie B. V. (2003). Handboek WoonKeur- P/uspakket gebruikskwaliteit. Drukkerij van Wtj/and, Laren (NH). 
30 Hoezen, Mieke (2002). Je raakt eraan gewend. Wageningen Universiteit 
31 Hoogers, Jeanne (2004). Bouwen met tijd. SEV, Rotterdam 
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Functieflexibiliteit 
De functione/e inde/ing, 
ottewe/ het gebruik van de 
woning kan veranderd 
warden. In prindpe gebeurt 
dit binnen de bestaande 
stroctuur en zonder bouw
kundige ingrepen. Functie
nexibiliteit kan bereikt wor
den door het toepassen van 
schuifwanden, draaiwanden, 
verplaatsbare kastwanden 
en gebroiksneutrale en 
multifunctionele roimten. 

Volumeflexibiliteit 
Het volume van de woning 
kan gemakkelijk vergroot of 
verkleind worden. Hierbij 
gaat het voomamelijk om 
overdimensionering tijdens 
de ontwerpfase en aan
bouw- en afstotingsmoge
lijkheden. Deze vorrn van 
nexibiliteit wordt doorgaans 
niet uitgevoerd door de 
bewoner zelf, maar door 
derden. 

Belevingsflexibili
teit 
De identiteit van de woning 
kan veranderd warden. 
Bijvoorbeeld door wijzigin
gen in de afwerking, de stiJl 
de kleur, of het aanpassen 
van de gevelindeling. 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

lectief en individueel, vast en variabel, lange en korte levenscy
clus; 

o Het op eenvoudige wijze kunnen ontkoppelen, verwijderen of 
verplaatsen van installatiecomponenten; 

o Hogere verdiepingshoogte (installatiecomponenten bereikbaar in 
verlaagd plafond); 

o Vloerconstructie waarbij installatiecomponenten goed bereikbaar 
blijven; 

o Overcapaciteit, bijvoorbeeld in het installatievermogen. 

• Grotere woning 
o Neutrale vertrekmaten <

0> 
- Woonfunctie mogelijk op meerdere plekken in de woning 
- Voldoende grote oppervlakte woonfunctie (~ 28 m2

) waar-
door meerdere functies / opstellingen tegelijkertijd en/of na 
elkaar mogelijk zijn 

- Voldoende grote oppervlakte keuken (~ 12 m2
) 

- Tenminste twee gelijkwaardige verblijfsruimten (minimaal 12 
m2) 

- Voldoende netto verdiepingshoogte op alle verdiepingen 
- Individuele warmteregeling per vertrek (mogelijk door plaat-

sing van thermostaat). 
o Rolstoeltoegankelijke maatvoering 

- Vrije breedte verkeersgebieden ~ 900 mm, som verkeers
stroken voor en na haakse bocht ~ 1950 mm, obstakelvrije 
ruimte tussen deurvlak en tegenoverliggende wand ~ 1100 
mm. 

- Afmetingen toiletruimte ~ 900 x 1200 mm. 
- Toepassen van rechte steektrappen, om het eventueel later 

plaatsen van een plateaulift te vergemakkelijken. 
- Niveauverschillen in woningen alleen zodanig dat de plaat

sing van een plateaulift mogelijk is. 
o Mogelijkheid voor een ligbad in de badkamer 
o Aparte ruimte voor een wasmachine 

• Mogelijkheid van functieverandering (bijvoorbeeld van wonen naar 
werken) 

• Uitbreidbaarheid van de woning in horizontale zin 
o Voorzieningen zeals palen of funderingsbalken, kolommen of lui

fels, e.d. 
• Uitbreidbaarheid van de woning in verticale zin (extra verdieping, 

dakkapellen, etc.) 
o Voorzieningen zeals sparingen in vloer/dak, e.d. 

• Mogelijkheid om woningen onderling te koppelen 
o Voorzieningen zeals leidingloze stroken, fontanellen in de wo

ningscheidende wanden, e.d. 

• Zeggenschap van de bewoners over de gevelindeling van de woning 
o Gevelindeling = de plaats van de ramen, deuren, ventilatieroos

ters e.d. op de buitenmuren en het dak van de woning. 
• Zeggenschap van de bewoners over de gevelelementen 

o Gevelelementen = soorten en materialen raamkozijnen, !'.amen, 
deurposten, deuren, ventilatieroosters e.d., en ook (bak)stenen, 
houtwerk, dakpannen en andere delen / materialen waaruit de 
buitenmuren en het dak van de woning zichtbaar zijn opge
bouwd. 
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• Zeggenschap van de bewoners over het interieur van de woning 
• Zeggenschap over het inwendige van de woning, zeals gebruikte 

materialen, kleuren, e.d. CE) 

Rexibele ontwerpoplossingen 

(A) Hoe groter de beukmaat, hoe gemakkelijker het wordt om op meerdere manieren tot een goede 
plattegrond te komen. Er wordt uitgegaan van een indeling in beukmaten kleiner dan 5,4 meter (ne
gatief voor flexibele plattegrond), tussen de 5,4 meter en 6 meter (neutraal voor flexibele platte
grond) en groter dan 6 meter (positief voor flexibele plattegrond). 6 meter wordt gezien als de beno
digde beukbreedte om alle primaire functies (wonen, koken, slapen en sanitair) op een laag te 
realiseren. Bij deze breedte zijn twee gelijkwaardige verblijfsruimten naast elkaar te realiseren. 

(8) Er zijn inmiddels een groot aantal flexibele (inbouw)systemen verkrijgbaar, die bij kunnen dragen 
aan een flexibel ontwerp. Flexibiliteit wordt in belangrijke mate bepaald door de mogelijkheid van het 
verleggen van leidingen. Wanneer de leidingen veranderende indelingen niet kunnen volgen, wordt 
het al snel moeilijk om een aantal verschillende, functionele indelingen te creeren. Met name de (ver
hoogde) vloer is geschikt als distributeur van leidingen en andersoortige kanalen en kabels. Een be
langrijk onderdeel van een inbouwsysteem is dus een vloersysteem. Een inbouwsysteem kan verder 
bestaan uit binnen- en/of voorzetwanden en installatiesystemen. Voor een bespreking van een aantal 
op de markt zijnde inbouwproducten en -systemen, zie bijlage 3. 

(C) Het gaat om door de verhuurder aangeboden verschillende varianten voor de indeling/plattegrond 
van de woning. Het is hierbij van belang onderscheid te maken in keuzevrijheid voor de eerste bewo
ner en de mogelijkheid om van variant te wisselen tijdens bewoning of het opnieuw kiezen van een 
variant door tweede en latere bewoners (zie §2.3). De maatregel 'verschillende varianten' geldt alleen 
als indelingsflexibiliteit als in de loop van de tijd van variant gewisseld kan worden. Anders valt het 
aanbieden van verschillende varianten ender initiele flexibiliteit. 

(D) Een neutrale woning kent een minder nadrukkelijke hierarchie in de ruimtes en heeft gebruiksneu
trale ruimtes. 32 

- geen duidelijke hierarchie in de vertrekken 
vertrekken waarin functies uitgewisseld kunnen worden 
meerdere indelingsmogelijkheden in een vertrek 
meerdere functies mogelijk in een vertrek 
plattegronden op basis van ruimtebehoefte (het aantal personen en hun activiteiten in een 
huishouden) in plaats van plattegronden op basis van huishoudenskenmerken 
bepaalde mate van overdimensionering 

(E) Het gaat bij zeggenschap over meer dan inspraak. Inspraak is sterk verbonden met de aanbodge
orienteerde werkwijze dat de consument mag meepraten, maar de aanbieder uiteindelijk beslist. Zeg
genschap gaat over daadwerkelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden om keuzes te maken. 

4.2 Flexibele ontwerpoplossingen in de praktijk 

Per voorbeeldproject wordt in onderstaand schema aangegeven, welke ontwerpoplossingen zijn toe
gepast. Wanneer er minimaal een ontwerpoplossing, behorende bij een vorm van flexibiliteit is toege
past in een project, is met rood aangegeven dat die vorm van flexibiliteit in dat project aanwezig is. 
Hoe meer ontwerpoplossingen van een dezelfde flexibiliteitsvorm zijn toegepast, hoe hoger de score 
op die vorm van flexibiliteit wordt. Als alle oplossingen zijn toegepast, is voor de betreffende vorm 
'maximale' flexibiliteit bereikt. Er zit geen hierarchie in de oplossingen, in de zin dat de ene oplossing 
meer flexibel is dan een andere. 

32 Ti/burg, J. van (2002). F/exibifiteit richting gegeven: Een Post-occupancy evaluation bij flexibele woningen in de socia/e 
huursector. TU/e, Eindhoven. 
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(A) Woningstichting Etten-Leur biedt vrije indeelbaarheid aan in de vorm van verschillende varianten: 
vier indelingsvarianten voor de begane grand en vier voor de verdieping. De plaats van de keuken, 
toilet, trap en badkamer liggen echter vast. De varianten bestaan slechts uit de plaats van de separa
t iewanden. De woningstichting geeft nieuwe huurders hierin alleen opnieuw de keuzevrijheid, als zij 
een huurcontract voor langere tijd aangaan (5 jaar). 

(B) Het verplaatsen van natte ruimten is niet aan te bevelen vanwege hoge kosten. Het is wel moge
lijk, maar niet eenvoudig om installatiecomponenten te ontkoppelen, verwijderen of verplaatsen. 

(C) 7 van de 12 woningen van het Flexconcept zijn uitbreidbaar in horizontale zin. Bij de overige 5 is 
dit qua ruimte niet mogelijk. (Er is sprake van een binnenstedelijke bouwlocatie met slechts een be-
perkte beschikbare verkaveling.) · 

(D) Technisch is het mogelijk de woningen op te toppen. Voor daadwerkelijk toepassen hiervan is wel 
een verandering in het bestemmingsplan noodzakelijk. 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

(E) De inspraak over de gevelindeling is beperkt binnen kaders die zijn gesteld in overleg met de ge
meentelijke stedenbouwkundige dienst. (Zo heeft bijvoorbeeld de voordeur een vaste plaats.) 

(F) Verticale uitbreiding van de Kameleon woningen is beperkt mogelijk in de vorm van dakkapellen. 
Het plaatsen van een extra verdieping is niet mogelijk. De constructie draagt maximaal twee bouwla
gen met een kap. 

De volgende conclusies zijn op basis van deze gegevens te benoemen: 

Indelingsflexibiliteit 
• 

• 

• 

• 

Indelingsflexibiliteit wordt in alle projecten nagestreefd. De ontwerpoplossingen die hieronder 
vallen werden in de vraaggesprekken over het algemeen ook het eerst geassocieerd met het 
begrip 'flexibel bouwen' in het algemeen. 
In alle voorbeeldprojecten wordt indelingsflexibiliteit in ieder geval bereikt door gebruik te 
maken van vrije indeelbaarheid d.m.v. verplaatsbare elementen in combinatie met aanpasbare 
installaties. Dat deze twee oplossingen altijd samen worden toegepast, is niet zo opmerkelijk, 
omdat een andere indeling niet zal werken als de installaties deze niet kunnen volgen. Op
merkelijk is wet dat er in de voorbeelden niet flexibel gebouwd is zonder deze twee ontwerp
oplossingen. Kennelijk vormen vrije indeelbaarheid en aanpasbare installaties voor veel op
drachtgevers het best passende equivalent van indelingsflexibiliteit. 
Een beukbreedte ~ 6 meter vergemakkelijkt het maken van verschillende zinvolle plattegron
den onmiskenbaar, maar het blijkt niet noodzakelijk te zijn om een aantal verschillende vari
anten te kunnen maken. 
Bij Flexconcept, Kameleon woningen en Solids wordt 'maximale' indelingsflexibiliteit bereikt . 

Functieflexibiliteit 
• De maatregel grotere woning wordt bij geen van de projecten genomen voor het specifiek be

reiken van functieflexibiliteit. Deze ontwerpoplossing hangt bij de onderzochte projecten sa
men met de maatregel vrije indeelbaarheid en/of aanpasbaarheid van de installaties (Door 
een bredere beukmaat en hogere verdiepingshoogte ontstaat eigenlijk automatisch meer vo
lume). Het doel is dus niet in de eerste plaats functieflexibiliteit, maar indelingsflexibiliteit. Dit 
neemt niet weg dat er ook functieflexibiliteit gerealiseerd is. De ruimte in de woning is groot 
genoeg voor het creeren van neutrale vertrekrnaten, rolstoeltoegankelijke maatvoering, pri
maire woonfuncties op het niveau van de entree, of een (extra) slaapkamer op de begane 
grond. Over deze mogelijkheden zullen de bewoners worden geadviseerd, bij het indelen van 
hun woning. 

• Mogelijkheid tot functieverandering is er in technisch opzicht in alle projecten. Een geschikte 
ruimte voor een andere functie dan wonen kan gecreeerd worden met behulp van de geboden 
indelingsflexibiliteit. Er is in de tabel echter alleen een score voor deze flexibiliteitsoplossing 
toegekend, als al van tevoren met betrekking tot de regelgeving (het bestemmingsplan) is in
gespeeld op deze mogelijkheid. 

• Bij Solids wordt 'maximale' functieflexibiliteit bereikt. 

\tolumeflexibiliteit 
• 

• 

• 

Voor het aanbieden van volumeflexibiliteit zijn in veel voorbeeldprojecten nog geen maatrege
len in de vorm van voorbereidende voorzieningen getroffen. Het ontwerp is zo, dat deze voor
zieningen niet noodzakelijk zijn, zij kunnen op het moment van uitbreiden worden gedaan. Zo 
warden geen kosten gemaakt voor flexibiliteit die mogelijk nooit daadwerkelijk gebruikt wordt. 
Wei moet rekening gehouden warden met investeringen op het moment van groter maken 
van de woning. 
Volumeflexibiliteit is na indelingsflexibiliteit de populairste flexibiliteitsvorm. Bij elk van de pro
jecten wordt een vorm van volumeflexibiliteit gerealiseerd, behalve bij de appartementen van 
La Fenetre. 
Bij gestapelde bouw zijn uitbreidingen beperkt mogelijk. Bij La Fenetre is helemaal geen vo
lumeflexibiliteit gerealiseerd, bij de Solids alleen binnen de contouren van het gebouw: de 
woningen zijn onderling te koppelen. 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor ftexibiliteit in een woningexploitatie 

Belevingsflexibiliteit 
• Ook belevingsflexibiliteit wordt regelmatig aangeboden, maar hierbij gelden veelal toch beper

kingen vanuit welstand en/of de architect, met name voor de gevelelementen maar ook voor 
de gevelindeling. 

• Bij appartementen is het aanbieden van zeggenschap over de gevel onbegonnen werk. 
• Qua zeggenschap over het interieur is de mate van keuzes door de bewoners meestal sterk 

afhankelijk van het budget. Er is hierbij vaak geen sprake van echte zeggenschap, wel is er 
bijna altijd inspraak door de bewoners mogelijk. 

• Bij Kameleon woningen wordt 'maximale' belevingsflexibiliteit bereikt. 

Alqemeen 
• Met betrekking tot alle aangeboden mogelijkheden van flexibiliteit, is waar te nemen dat er 

wel degelijk beperkingen gelden voor veranderingen tijdens bewoning en voor tweede en vol
gende bewoners (gebruikersflexibiliteit). Het weer veranderen van de keuzes die de eerste 
bewoner heeft gemaakt wordt bij geen van de projecten actief gestimuleerd. (Het gaat hierbij 
om ingrijpende aanpassingen die de bewoner doorgaans niet zelf zal kunnen uitvoeren zoals 
het verplaatsen van een badkamer of het veranderen van de gevelindeling, en dus niet om 
kleine wijzigingen die de bewoner zelfstandig kan uitvoeren zoals het verplaatsen of weghalen 
van een wandje.) Dit heeft vooral te maken met het feit dat de woning 'toch wel verhuurd 
wordt'. Verder zullen er kosten aan de uitvoering van veranderingen verbonden zijn. Wanneer 
een bewoner zelf graag veranderingen wil, zal hij daar voor moeten betalen in de vorm van 
een eenmalige hefting of een verrekening van de kosten in de huurprijs. 
Verhuurders kiezen er dus voor om de gerealiseerde flexibiliteit beperkt aan te bieden als keu
zevrijheid voor de eerste bewoner. Zij 'bewaren' de mogelijke veranderingen voor specifieke 
gevallen wanneer bewoners er zelf om vragen en als mogelijkheid om de levensduur te ver
lengen, op het moment dat de verhuurbaarheid van de woning afneemt. Dus veel flexibiliteit 
lijkt te worden opgenomen in het ontwerp als een oplossing voor in de toekomst en niet in 
eerste instantie voor tijdens de gehele looptijd van de exploitatie. 

4.3 Regelgeving 

In de bouwregelgeving kunnen er mogelijk knelpunten ontstaan bij flexibel bouwen met betrekking tot 
de bouwvergunning, welstand of het bouwbesluit. Wei is er in deze wetgeving vanaf de jaren negentig 
steeds meer vrijheid aanwezig om flexibel te bouwen: 33 

Met behulp van de gegevens over de voorbeeldprojecten, zullen in deze paragraaf een aantal knel
punten benoemd worden, met bijbehorende oplossingsrichtingen. 

Bouwverqunning 
Binnen de oude wetgeving hadden gemeenten al beperkte mogelijkheden om via een ruim bestem
mingsplan op hoofdlijnen een flexibel bouwproces mogelijk te maken. Nieuwe wetgeving heeft hier 
mogelijkheden aan toegevoegd: 
Per 1 januari 2003 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hierin is de categorie 'meldings
plichtige bouwwerken' vervallen. Tegelijk is het aantal vergunningvrije bouwwerken fors uitgebreid. 
Het gaat onder meer om aan- en uitbouwen (serres), bijgebouwen (schuurtjes), overkappingen (car
ports), dakkapellen en -ramen, kozijn- en gevelwijzigingen, erfscheidingen, zonnecollectoren en zon
nepanelen. Voor dergelijke uitbreidingen is geen vergunning meer nodig. Men hoeft dus niet meer 
vantevoren vergunningen aan te vragen voor alle met volumeflexibiliteit te maken mogelijke uitbrei
dingen. 
Voor uitbreidingen aan de straatkant van een gebouw is wel een vergunning nodig, maar volstaat een 
lichte procedure die geen twaalf, maar zes weken duurt. Deze lichte bouwvergunning geldt bijvoor
beeld voor de aanbouw van kleine balkons, dit kan voorkomen wanneer er gewerkt wordt met veran
derbare gevelelementen. 
Andere bouwwerken zijn nog steeds vergunningplichtig. De wetgever heeft het echter wel mogelijk 
gemaakt een fasering aan te brengen in de vergunningverlening. 

33 Bouwmeester, Henk (2004). Flexibel gunnen. Over vergunningverlening en consumentgericht bouwen. SEV, Rotterdam. 
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Mogelijke knelpunten Bouwvergunning - flexibel bouwen 

Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

• Met name wanneer gewerkt wordt met cascohuur (zie hoofdstuk 6), kan het zijn dater nog 
niet voldoende gegevens bekend zijn over de inbouw van de woning, om een volledige bouw
vergunning te krijgen. 
-> Een oplossing die dan toegepast wordt is het apart indienen van een bouwaanvraag voor 
het casco, en een tweede aanvraag indienen samen met de bewoner, wanneer de definitieve 
keuze voor de inbouw gemaakt is. 

Welstand 
De vormgeving en plaats van een bouwwerk mogen niet in strijd zijn met redelijke eisen van wel
stand. Vanaf juli 2004 moeten gemeenten niet meer in de bouwverordening maar in een welstandsno
ta de kaders aangeven waarbinnen de commissies hun werk kunnen doen. Met de welstandsnota 
worden toetsingscriteria vooraf vastgelegd, zodat de bouwer meer houvast heeft om zelf te beoorde
len of een woning die hij in overleg met de klant vormgeeft, zal passen binnen de kaders van Wei
stand. 

Mogelijke knelpunten Welstand - flexibel bouwen 
• Wanneer bewoners zelf zeggenschap hebben over de gevelindeling en/of gevelelementen, 

kunnen zeer veel verschillende varianten ontstaan, waarvoor Welstand geen toestemming ge
geven heeft. 
-> Een oplossing is het opstellen van een 'keuzematrix' per woning, waarin de mogelijke va
rianten worden opgenomen. Alie keuzes kunnen dan van te voren bij Welstand worden voor
gelegd, zodat er ook goedkeuring gegeven kan worden voor eventuele latere aanpassingen. 

Bouwbesluit 
In het Bouwbesluit zijn de technische eisen opgenomen waaraan een woningbouwplan minimaal moet 
voldoen om voor een bouwvergunning in aanmerking te komen. Deze minimale kwaliteitseisen heb
ben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. 
In het Bouwbesluit is rekening gehouden met het flexibel bouwen, door middel van het hierin opge
nomen beginsel van de 'vrije indeelbaarheid'. In de voorschriften voor de woningbouw is geen onder
scheid meer gemaakt tussen een slaapkamer, woonkamer of keuken, maar er is uitgegaan van een 
verblijfsgebied waarbinnen de voor het wonen kenmerkende activiteiten plaatsvinden. Dit houdt in dat 
de gemeente nooit een bouwvergunning mag weigeren als de indeling van het verblijfsgebied in het 
bouwplan ontbreekt. Hier vindt dan wel toetsing achteraf plaats. 
Het Bouwbesluit stelt nog wel minimum eisen aan ender meer grootte, breedte en hoogte van een 
verblijfsgebied en aan sterkte, geluidwering, luchtverversing en daglichttoetreding. Deze eisen moeten 
voorkornen dat vrije indeelbaarheid leidt tot een onveilige, ongezonde of volstrekt onbruikbare situa
ties. Maar de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze eisen staat open. 

Mogelijke knelpunten Bouwbesluit - flexibel bouwen 
• Bewoners zijn vaak niet goed op de hoogte van de regels van het Bouwbesluit en kunnen bo

vendien op papier consequenties van hun keuzes niet goed overzien. 
-> Een oplossing is het begeleiden van de toekomstige bewoners, wanneer zij hun platte
grond vaststellen. Het maken van een aantal (voorbeeld)varianten die voldoen aan de regel
geving kan zeer behulpzaam zijn. 
-> Een andere mogelijkheid is het onderbrengen van de keuzemogelijkheden in een software
pakket, waarin ook de bouwregelgeving als voorwaarde is opgenomen. 

• Wanneer bewoners de mogelijkheid hebben om zelf, zonder tussenkomst van de verhuurder, 
bijvoorbeeld de indeling van hun woning aan te passen, kunnen zij zonder controle situaties 
creeren die niet voldoen aan de regelgeving of zelfs gevaarlijk zijn. 
-> Een oplossingen is het opstellen van een soort 'meldingsplicht' waarmee men de huurders 
verplicht eventuele zelf aangebrachte veranderingen door de verhuurder te laten toetsen. 
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4.4 Resume 

Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

In dit hoofdstuk is vastgesteld welke oplossingen er zijn om de verschillende vormen van flexibiliteit 
om te zetten in een ontwerp. In een 'match' met de voorbeeldprojecten is gekeken welke van deze 
ontwerpoplossingen in de verschillende projecten zijn toegepast. Hieruit volgen een aantal conclusies 
per vorm van flexibiliteit. De belangrijkste conclusies zijn: 

• Indelingsflexibiliteit wordt het vaakst nagestreefd, en het meest geassocieerd met flexibel 
bouwen in het algemeen. Hiervoor wordt doorgaans gebruik gemaakt van de combinatie van 
oplossingen 'vrije indeelbaarheid door middel van verplaatsbare elementen' met 'aanpasbare 
installaties'. 

• Functionele flexibiliteit wordt als vorm niet vaak nagestreefd door de opdrachtgevers, maar 
ontstaat meestal wel in de woningen, als gevolg van de mogelijkheden die indelingsflexibiliteit 
biedt. 

• Volumeflexibiliteit kan in veel gevallen bereikt worden zonder dat daarvoor bij voorbaat voor
zieningen (zoals funderingsbalken, sparingen, enz.) worden aangebracht. Er hoeven dan geen 
investeringen vooraf gedaan te worden. 

• Bij belevingsflexibiliteit is veelal geen sprake van echte zeggenschap, maar slechts van in
spraak. Onder andere de verhuurder, architect en Welstand stellen vaak beperkingen aan de 
mogelijkheden. 

• In het algemeen kan geconcludeerd worden dat er weliswaar een hoge mate van flexibiliteit 
gerealiseerd wordt, maar dat deze flexibiliteit in de praktijk slechts met beperkingen wordt 
aangeboc:len. Veel flexibele oplossingen worden door verhuurders opgenomen in het ontwerp 
als een optie voor in de toekomst en niet in eerste instantie voor onbeperkte wijzigingen tij
dens de gehele exploitatieduur. 

Tenslotte is in dit hoofdstuk vastgesteld welke aandachtspunten met betrekking tot regelgeving er zijn 
bij de bouw van een flexibel woningbouwproject. Het gaat hier met name om het voldoen van het 
ontwerp aan het Bouwbesluit en de eisen van Welstand, en het voorkomen van problemen met be
trekking tot verlening van een bouwvergunning voor alle mogelijke latere veranderingen aan een flexi
bele woning. Er zijn in op het gebied van deze regelgeving geen grote hindernissen te verwachten. 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

Stichtingskosten 

Aangenomen wordt dat de stichtingskosten van flexibele woningen hoger zullen zijn dan van traditio
nele woningen. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of dit daadwerkelijk zo is, en zo ja, om welke orcle 
van grootte het hierbij gaat. 

5.1 Stichtingskosten algemeen 

De stichtingskosten van een woning bestaan uit drie componenten, namelijk: 
• Grondkosten 
• Bouwkosten 
• Bijkomende kosten 

5.1.1 Grondkosten 

De grondkosten zijn alle kosten die gemaakt moeten worden om een perceel te verwerven en geschikt 
te maken voor bebouwing. Dit zijn verwervingskosten, kosten voor infrastructurele voorzieningen, 
kosten voor het bouwrijp maken, notariskosten, sloopkosten, etc. Het grootste deel van de grondkos
ten komt voor rekening van de verwervingskosten. 
In de afgelopen jaren zijn de grondkosten explosief gestegen. De grondkosten nemen nu gemiddeld 
zo'n 30% van de totale stichtingskosten voor hun rekening en kunnen soms nog veel hoger oplopen.34 

Bij onclerhandelingen over de grondprijs kan door de betrokken partijen gebruik worden gemaakt van 
een aantal rekenmethodes ter onderbouwing van hun 'strategisch bod', namelijk de dynamische eind
waardemethode en de residuele waardemethode. 35 

De dynamische eindwaardemethode geeft inzicht in de voor het plan te maken grondkosten. De kost
prijs kan als minimumprijs voor verkoop van het betreffende perceel worden beschouwd. Deze kost
prijsbenadering is door de stijgende grondprijzen sterk naar de achtergrond verdreven. De residuele 
waardemethode geeft inzicht in de maxima le prijs die een koper kan betalen voor een stuk grond ( de 
marktwaarde van de grond). De residuele waarde is het verschil tussen de stichtingskosten en de 
bouwkosten (incl. bijkomende kosten). Kenmerkend voor deze methode is de duidelijke relatie tussen 
de waarde van de grond en de daarop te realiseren bestemming. 
De residuele waarde methode bepaalt de waarde van grond. De prijs ervan kan vervolgens op ver
schillende manieren worden vastgelegd: 36 

• Grondquotes 
De grondprijs wordt vastgesteld als percentage van de stichtingskosten. 
Bij de grondquote is er geen relatie met het grondgebruik. De quote is gekoppeld aan de stichtings
kosten en niet aan de kaveloppervlakte. In de praktijk kunnen de grondkosten daardoor sterk varie
ren, athankelijk van de bebouwde oppervlakte per kavel. Een woning van €300.000 en een quote van 
40% heeft een kavelprijs van €120.000. Een kleinere woning van €300.000 op een veel grotere kavel, 
heeft in principe nog steeds diezelfde quote, zodat hetzelfde bedrag wordt betaald voor een veel gro
ter stuk grond. 
De quote is dus niet gekoppeld aan de kaveloppervlakte. De quote gaat ervan uit dat elke woning met 
bepaalde stichtingskosten, dezelfde verhouding heeft tussen de stichtingskosten, bouwkosten en ka
velprijs. Er wordt dus niet onderkend dat verschillende kavelgroottes een verschillende verhouding 
tussen kosten en opbrengsten hebben. Als meer kwaliteit en/of volume op een kavel wordt gereali
seerd, stijgen de stichtingskosten waardoor de grondkosten ook weer toenemen. 

34 http://www.bouwweb.nl {juli 2005) 
35 Ven, L.A.M.C. van de (2003). Vastgoedontwikkeling. Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven. 
36 http://www.bureaumiddelkoop.nl [augustus 2005) 
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• Grondcurve 
Voor verschillende prijscategorieen gelden veelal verschillende grondquotes. De quote loopt op met 
stijgende stichtingskosten. Die oplopende quotes worden vastgelegd in een curve. Bij de curve gelden 
nagenoeg dezelfde voor- en nadelen als bij de grondquote. Een bijkomend voordeel is dat aan ver
schillende woningen een verschillende quote kan worden gekoppeld. En de vaste verhouding tussen 
bouwkosten en grondkosten wordt ten dele opgeheven. Zo is het mogelijk om duurdere woningen 
meer bij te laten dragen aan de grondexploitatie. 

• Vaste m2 prijs (per categorie) 
Er wordt een vast bedrag gerekend per m2 kavel. Mogelijk wordt een verschillende m2 prijs gehan
teerd bij verschillende prijscategorieen, locaties of kavelgroottes. De grondprijs hangt hierbij dus sa
men met de kavelgrootte. Extra kwaliteiten resulteren niet in een hogere grondprijs. 

• Tender 
Meerdere marktpartijen worden uitgenodigd om in concurrentie een bieding te doen op bouwgrond. 
Het hoogste bod wordt de prijs. 

• Lump sum 
De prijs die voor een locatie wordt betaald wordt in de loop van het planproces niet meer be"invloed 
door wijzigingen van het ontwikkelingsprogramma. 

• Comparatieve methode 
De waarde van grond wordt vastgesteld door te kijken naar de waarde van vergelijkbare stukken 
grond. In veel gevallen wordt de comparatieve methode gehanteerd als toets van de grondprijzen die 
uit de andere systemen volgen. 

Uit onderzoek 37 naar de toepassing van grondprijsberekeningsmethoden bij gemeenten blijkt dat er in 
de praktijk vele varianten op deze methoden worden toegepast. Tevens is gebleken dat veel gemeen
ten zich niet altijd bewust zijn van de effecten die een bepaalde grondprijsbepaling heeft op het te 
realiseren bouwprogramma. Omdat de meeste methoden niet neutraal uitwerken is het van belang 
dat de door de gemeente te hanteren grondprijsmethode doelbewust wordt afgestemd op de gewens
te kwaliteiten op een bepaalde locatie. Zo ligt het bijvoorbeeld voor de hand, dat wanneer op een 
locatie een compacte bouw wordt nagestreefd, de grondprijs niet wordt gekoppeld aan de VON-prijs, 
maar aan de kavelgrootte. 

5.1.2 Bouwkosten 

De bouwkosten zijn de kosten die gemaakt worden om woningen te laten bouwen, de zogenaamde 
aanneemsom. De bouwkosten hebben als basis de directe kosten: de kosten van arbeid, materiaal, 
materieel en onderaanneming, die direct aan onderdelen van het bouwdeel zijn toe te rekenen. 
De directe kosten worden als volgt op
gebouwd (NEN 2634): 

• Bouwkundige werken 

• 

- Fundering 
- Skelet 
- Daken 
- Gevels 
- Binnenwanden 
- Vloeren 
- Trappen, 

lustrades 
- Plafonds 

Installaties 

hetlingen, ba-

2% 

3% 

4% 

4%2%1% 8% 

• Vaste inrichtingen 24% 
• Terrein Rguur 5.1 Opbouw directe bouwkosten 

• Diversen / onvoorzien 

■ Fundering 
□ Skelet 
■ Daken 

Gevels 
■ Binnenwanden 
□Vloeren 
□ Trappen 
□ Plafonds 
■ lnstallaties 
■Vaste inrichtingen 
OTerrein 
□ Diversen/om,oorzien 

Op basis van een aantal referentieprojecten 38 (vrijstaande woningen, geschakelde woningen en ap
partementen) is een globale gemiddelde bijdrage per categorie aan de totale directe kosten uitgere-

37 Ministerie van VROM (2004) Nota Wonen: Mensen, wensen, wonen. VROM, Den Haag 
38 http://www.winket.nl [oktober 2005) 
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kend. Zie figuur 5.1. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de directe bouwkosten voor rekening 
komt van skelet en gevels. 
Bovenop de directe kosten komen de indirecte kosten ( ook wel de staartkosten genoemd}: kosten die 
niet aan een werk zijn toe te rekenen. Dit zijn: 39 

• Bouwplaatskosten: hieronder vallen de kosten voor algemeen personeel, bouwaansluitingen 
en gebruik van water, gas, telefoon etc., het plaatsen en huren van algemeen materieel, het 
transport op de bouwplaats, laden en lossen etc. Voor een snelle raming kan uitgegaan war
den van een gemiddeld percentage van ca. 10% van de aanneemsom. In de praktijk varieren 
de bouwplaatskosten meestal tussen ca. 8 en 12% van de aanneemsom. 

• Algemene kosten (AK): De algemene kosten betreffen de bedrijfskosten voor het uitvoerende 
bouwbedrijf. Hieronder vallen onder andere: kantoorkosten, kosten werkplaats, kosten opslag, 
salarissen kantoorpersoneel, reis- en verblijfkosten. De kosten verschillen sterk per bouwpro
ject. Voor de algemene kosten wordt in dit verslag 6,5% aangehouden. 

• Opslag voor winst en risico: een schatting van het te verwachten bedrijfsresultaat op het 
bouwproject. Ook deze opslag wisselt sterk per project. Voor winst en risico wordt in dit ver
slag 3,5% procent aangehouden. 

In figuur 5.2 is het verloop van de hoogte van de 
bouwkosten te zien, op basis van de prijsindexcijfers 
nieuwbouwwoningen van het CBS. (Basisjaar 2000 = 
100). Deze cijfers zijn gebaseerd op aanneemsommen 
van huurwoningen, die in opdracht van sociale ver
huurders zijn gerealiseerd. 
Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 oan-ol<t} 
Prijsindexcijfer 100 104,6 107,9 109,5 111,8 113,6 

De bouwkosten van een gemiddelde huurwoning in 
2004 waren €80.000,-. De gemiddelde inhoud van de 
gebouwde huurwoningen was 351 m3

• Dit betekent dat 
de gemiddelde bouwkosten per m3 in 2004 €228,
waren. 40 

/ 
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Aguur 5.2 Indexdjfers bouwkosten nieuw
bouwwoningen (Bron: CBS} 

Er zijn een aantal factoren te noemen die invloed zullen uitoefenen op de hoogte van de bouwkosten: 

Invloed woninggrootte 
De bouwkosten per m3 zijn voor een grotere woning lager dan voor een kleinere woning. Dit komt 
doordat de basiskosten, zoals de installatiekosten en inbouwkosten, maar ook bijvoorbeeld de ontslui
tingskosten niet (zo) afhankelijk zijn van de woninggrootte. 

Invloed hoogte {hoogbouwl 
Er worden twee hoogteklassen onderscheiden: middelhoogbouw (3,4 of 5 bouwlagen) en hoogbouw 
(meer dan 6 bouwlagen) De bouwkosten per m3 nemen bij hoogbouw exponentieel toe, met name 
vanwege hoge bouwtechnische eisen. Bij een bouwhoogte van 6 of meer lagen zullen specifieke 
hoogbouwvoorzieningen noodzakelijk worden. Zo zullen er bijvoorbeeld extra kosten gemaakt moeten 
worden ten behoeve van de (lift)installaties, dikkere beglazing (in verband met hogere windbelasting) 
en een zwaardere fundering. 
Binnen een hoogteklasse geldt echter dat hoger bouwen goedkoper is. Een portiek- of galerij
ontsloten blok van 5 lagen geeft per woning lagere bouwkosten dan een blok van 3 of 4 lagen. Voor 
hoogbouw geldt hetzelfde: 8 lagen is goedkoper dan bijvoorbeeld 6 lagen. Dit komt voomamelijk 
doordat de kosten van fundering en dak over meerdere woningen warden verdeeld. Wat de ontslui
ting betreft komt hier nog bij dat de basis-ontsluitingskosten die het hoogst zijn ook over meer wo
ningen wordt verdeeld, terwijl de extra ontsluitingskosten bij meer lagen verhoudingsgewijs nagenoeg 
gelijk blijven. 

39 Hofman, H. , Maussen, S.J.E. en Smeets, J.J.A.M. (1999). Vastgoedbeheer 1. TU Eindhoven, Eindhoven 
40 www.cbs.nl {augustus 2005] 
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Grotere projecten zullen per m3 verhoudingsgewijs goedkoper zijn dan kleinere projecten. Dit wordt 
veroorzaakt door lagere bouwplaatskosten, inkoopvoordelen, seriematige productie, repetitie etc. 
In onderstaande tabel wordt procentueel de invloed van de projectgrootte aangegeven, ten opzichte 
van een basis grootte van 41 t/m 100 woningen: 41 

Correctie bij een projectgrootte 
t/m 10 woningen 

Van 11 t/m 15 woningen 

Van 16 t/m 20 woningen 

Van 21 t/m 40 woningen 

Van 41 t/m 100 woningen 

Van 101 t/m 150 woningen 

Voor 151 woningen of meer 

Invloed locatie 

_ .. 
Toeslag 4% 
Toeslag 3% 
Toeslag 2% 
Toeslag 1% 

0% 
Korting 1% 
Korting 2% 

De gemiddelde bouwkosten verschillen per provmc1e 
(regio), zie figuur 5.3. Bij een vergelijking tussen 
bouwkosten van flexibele en traditionele woningen 
dient dus rekening te worden gehouden met de regio 
waarin het betreffende complex gebouwd wordt. 
Voor Drenthe en Zeeland geldt een duidelijk hoger 
gemiddelde en voor Friesland en Groningen liggen de 
gemiddelde bouwkosten duidelijk lager. 

Ook de situatie ter plekke van de bouwlocatie heeft 
invloed op de hoogte van de bouwkosten. In verband 
met de bereikbaarheid, het inrichten en de aard van de 
bouwplaats zal het meestal noodzakelijk zijn de bouw
kosten te corrigeren. In onderstaande tabel staan 
richtbedragen waarmee de invloed van de locatie ge
corrigeerd kan worden (per woning):41 

Legenda (euto) 

O seendata 
D minder c1an 201 

02011o121e 

219101237 

- 237101247 

- 247olmeer 

Soort locatie ik•1h44irtl 
Zeer eenvoudig (Buitengebied) - € 250,-

RguurS.3 Gemiddelde bouwkosten/nr huur
woningen per provinde (Bron: CBS) 

Eenvoudig 

Normaal (Stedelijk gebied) 

Moeilijk 
Zeer moeilijk (Binnenstad) 

Geen 

+ € 500,
+ € 1500,
+ € 2000,-

5.1.3 Bijkomende kosten 

De derde component van de stichtingskosten wordt gevormd door de bijkomende kosten. Dit zijn de 
kosten die gemaakt worden om een plan te ontwikkelen. De bijkomende kosten zijn bijvoorbeeld af
hankelijk van de situatie op de (geld)markt en van de hoogte van de aanneemsom. 
Hieronder vallen onder andere de volgende posten: 

• Architectenhonorarium (afhankelijk van projectomvang en aantal typen woningen); 
• Constructeurshonorarium; 
• Adviseurs; 
• Toezicht tijdens de bouw c.q. kwaliteitszorg; 
• Directievoering; 
• Aansluitkosten van elektra, gas, water en riolering (per gemeente sterk verschillend); 
• Kosten van grondonderzoek en sonderingen; 

41 Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (2003). Bouwkosten Amsterdam - Nieuwbouwwoningen 2003. OGA, Amster
dam. 
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• Een post onvoorzien; 
• Leges bouwvergunning; 
• Renteverliezen tijdens de bouw (snellere bouwwijzen leveren een geringer renteverlies op); 
• Etc. 

Voor een snelle indicatie van de hoogte van de bijkomende kosten kan voor huurwoningen een per
centage van 17% van de bouwkosten gehanteerd worden. In de praktijk blijken de bijkomende kosten 
echter nogal ver uit elkaar te liggen.42 

5.2 Stichtingskosten flexibele woningen 

Nadat in de vorige paragraaf de algemene opbouw van de stichtingskosten is besproken, wordt in 
deze paragraaf ingegaan op de bijzonderheden/aandachtspunten met betrekking tot de stichtingkos
ten als het te bouwen complex een flexibel complex betreft. 

5.2.1 Grondkosten flexibele woningen 

Elk van de in de vorige paragraaf besproken grondprijsmethoden, kan met betrekking tot flexibel bou
wen voor- en nadelen bieden. In de volgende tabel zijn deze uiteen gezet: 

Grondprijsmethode 

Residuele waarde metho-
de -

Dynamische eindwaar
demethode (kostprijsbe
nadering) 

Grondquotes 

Grondcurve 

Vaste m2 prijs 

Tender 

Lump sum 

Comparatieve methode 

Voordelen flexibel bouwen 

Lagere grondwaarde als slechts het 
'vaste' deel ( casco / minimale variant) 
van de woning als bestemming wordt 
gezien. 

De gemeente stelt zich niet op als 
marktpartij met een winstdoelstelling, 
waardoor men zich meer kan concen
treren op de kwaliteitsdoelstellingen / 
aan te brengen flexibiliteit. 

Er zou gewerkt kunnen worden met 
een marge om de quote aan te passen 
aan bijzondere omstandigheden. Ook 
zou op basis van alleen het casco met 
de quote een relatief lage grondprijs 
kunnen worden vastgesteld. 

Idem grondquotes. 

Extra kwaliteiten worden met deze 
methode gestimuleerd. 

n.v.t. 

Bij dit systeem heeft de woningontwik
kelaar meer mogelijkheden om de 
woningen flexibel te maken. Extra 
opbrengsten, die na het vaststellen 
van de grondprijs zouden kunnen op
treden komen geheel ten goede aan 
de ontwikkelaar. 

n.v.t. 

Tabe/5.2 Grondprijsmetfloden en llexibel bouwen 

Nadelen flexibel bouwen 

Een hogere waarde indien mogelijke 
(toekomstige) aanpassingen in de 
bestemming worden meegenomen 
in de grondprijsberekening. 

De grondprijs kan rneestijgen bij 
hogere bouwkosten. 

Idem grondquotes. 

n.v.t. 

n.v.t. 

Uit bovenstaande blijkt dat de toegepaste grondprijsmethode zowel voor- als nadelige invloed kan 
uitoefenen op de stichtingskosten van flexibele woningen. Een gunstige grondprijs voor flexibel bou
wen zal met name bereikt kunnen worden wanneer gerekend wordt met een van de grondprijsmetho-

42 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amste.rdam (2004). Bijkomende kosten Amsterdam - Nieuwbouwwoningen 2004. OGA, 
Amsterdam. 
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des vaste m2-prijs, lump sum of dynamische eindwaardemethode. Grondquote en -curve zullen 
hoogstwaarschijnlijk nadelig uitvallen omdat meerkosten voor het bouwen van extra kwaliteit (in dit 
geval flexibiliteit) nog een keer extra doorberekend kunnen worden in de grondprijs. Voor de residuele 
waarde methode geldt dit in mindere mate. Wanneer deze methode wordt toegepast is het aan te 
bevelen ervoor te zorgen dater gerekend wordt met een zo 'minimaal' mogelijke woning. Dit wil zeg
gen dat de mogelijkheden die door flexibiliteit bereikt kunnen worden zo min mogelijk als een basis
kwaliteit van de bestemming worden meegerekend. 

Bij de voorbeeldprojecten heeft de flexibiliteit echter geen invloed uitgeoefend bij het kiezen van een 
methode voor de bepaling van de grondprijs. De grondprijs is door de betreffende gemeenten op de 
voor hen gebruikelijke wijze bepaald. Er zijn dus door de component grondkosten geen meerkosten 
en ook geen minderkosten veroorzaakt. 
Per toekomstig project afzonderlijk zal moeten blijken in hoeverre de gemeente bereid is een andere 
grondprijsberekening toe te passen ten gunste van flexibel bouwen. Afhankelijk van de toegepaste 
grondprijsmethode zal in de exploitatieberekeningen eventueel rekening gehouden moeten worden 
met meerkosten voor de grond. Maar in dat geval zal elke woning met extra kwaliteiten tot een hoge
re investering leiden, ook als het om andere kwaliteiten dan flexibiliteit gaat. 
Voor opdrachtgevers kan het voordelig zijn bij te gemeente te lobbyen voor flexibel bouwen, om op 
die manier de bereidheid op te wekken een gunstige grondprijsberekening te maken. 

5.2.2 Bouwkosten flexibele woningen 

Om erachter te komen wat de verschillen in bouwkosten zijn tussen flexibele en traditionele wonin
gen, worden de bouwkosten van de flexibele voorbeeldprojecten in deze paragraaf vergeleken met 
traditionele referentieprojecten, die zo geed mogelijk overeenkomen qua type, kwaliteitsniveau, bruto 
vloeroppervlakte (bvo ), volume en projectgrootte. Met name het kwaliteitsniveau is moeilijk te definie
ren, er is hiervoor gekeken naar doelgroep en/of huurprijsniveau. 

In onderstaande tabel is per flexibel project aangegeven welk referentieproject gebruikt zal worden. 
Verder is bij elk flexibel project aangegeven welke flexibele ontwerpoplossingen zijn toegepast. Deze 
flexibele ontwerpoplossingen vormen het (voornaamste) verschil tussen het flexibele project en het 
referentieproject. 
Wanneer de beukmaat kleiner is dan 6 meter is een referentieproject gezocht met een vergelijkbare 
beukmaat. Wanneer echter de beukmaat 6 meter of groter is, dan is dit een van de flexibele ontwerp
oplossingen en is een referentieproject gebruikt met een 'standaard' beukbreedte ( ± 5,4 meter). 
De projecten Flexibele doorbraak (renovatie) en Solids zijn in deze vergelijking niet meegenomen, 
omdat het voor deze afwijkende concepten niet mogelijk was om een geschikt referentieproject te 
vinden. 
In bij/age 4 is een overzicht opgenomen van de literatuur waaruit de referentieprojecten zijn ont
leend. 43,44,45,46,47 

Flexibel ro ·ect Referentie ro ·ect 

1 A+ Wonin en Etten-Leur 2000 lr Wonin Model B 2003 
Beukmaat 5,40 m Beukmaat 540m 
bvo 106 m2 bvo 102 m2 

Inhoud 310 m3 Inhoud 304 m3 

36 wonin en Pro· ect rootte van 21 t/m 40 wonin en 

43 Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (2003). Bouwkosten Amsterdam - Nieuwbouwwoningen 2003. Dienst Wonen, 
Amsterdam. 
44 http://www. winket. nVhomelprojecten {oktober 2005]. 
45 http://www.aldegondapark.nl [oktober 2005]. 
46 FGH Vastgoed Expertise B. V. (2004). Vastgoed Exploitatiewijzer 2004. Ten Hagen & Stam B. V., Den Haag. 
47 Ontwikke/ingsbedrijf Dienst Ruimte/ijke Ordening Gemeente Amsterdam (2003) Wonen in de wofken - Handboek woonto
rens in Amsterdam, Spinhex & Jndustrie, Amsterdam 
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Flexibel project Referentieproject 

badkamer 

Ol. 
[7 = 

begane grond A verdieping 1 

Flexibele ontwerpoplossingen: 
- Vrije indeelbaarheid d.m.v. verplaatsbare elemen
ten 
- Aanpasbare installaties 
- Mogelijkheid van functieverandering 
- Mogelijkheid van uitbreiden en koppelen 
- Zeggenschap bewoners over het interieur 

2 Asielzoekerscentrum Winterswi "k 2002 
Beukmaat 5 70 m 
bvo Totaal: 12.400m2

• Hier 
zijn zowel woningen 
(variabele woning
grootte), als kantoren, 
gezamenlijke ruimten 
e.d. onder ebracht. 

Inhoud Totale inhoud (wonin
gen + overige ruim
ten : 35.738m3

• 

80 wonin en 

Flexibele ontwerpoplossingen: 
- Vrije indeelbaarheid d.m.v. verplaatsbare elemen
ten 
- Mogelijkheid van verzelfstandiging van ruimten 
- Aanpasbare installaties 
- Mogelijkheid van functieverandering 
- Mogelijkheid van koppelen 
- Zeggenschap bewoners over gevelindeling en 
interieur 
(3) Flexconcept Breda (2006)(Peildatum 
kosten: 2004) 

Beukmaat 
bvo 
Inhoud 
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630 m 
170 m2 

515 m3 

12 wonin en 

'2r) Woning Model B (2003) 
Beukmaat 5,40 m + 30 cm 
bvo 102 m2 

Inhoud 304 m3 

Projectgrootte van 41 t/m 100 wonin-

-, 
I 

gen 

(3r) Geschakelde woningen - Stadswoningen 
te Maastricht, Aldegondapark 
2002 Peildatum kosten: 2005 
Beukmaat 5 10 m 
bvo 171 m2 

Inhoud 540m3 

15 wonin en 
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Flexibel project Referentie roject 

Flexibele ontwerpoplossingen: 
- Beukbreedte ~ 6 m 
- Vrije indeelbaarheid d.m.v. verplaatsbare elemen-
ten 
- Mogelijkheid van verzelfstandiging van ruimten 
- Aanpasbare installaties 
- Grotere woning 
- Mogelijkheid van uitbreiden en koppelen 
- Zeggenschap bewoners over gevelindeling en 
interieur 

(5) Flexline levensloopbestendige woning 
Hengelo (2004) 

Beukmaat 7 20 m 
bvo 138 m2 

Inhoud 400 m3 

25 wonin en 

Flexibele ontwerpoplossingen: 
- Beukbreedte ~ 6 m 
- Vrije indeelbaarheid d.m.v. verplaatsbare elemen-
ten 
- Aanpasbare installaties 
- Mogelijkheid van uitbreiden 

(6) De Kameleon Eindhoven (2005) (Peilda
tum kosten: 2004) 

Beukmaat 6,90m 
bvo 188 m2 

Inhoud 545 m3 

5 wonin en 

Flexibele ontwerpoplossingen: 
- Beukbreedte ~ 6 m 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

(Sr) Geschakelde woningen - Stadswoningen 
te Roosendaal (1998)(Peildatum kosten: 
2005) 

Beukmaat 540m 
bvo 135m2 

Inhoud 366 m3 

Projectgrootte 29 woningen 

(6r) Woningtype 6: Eengezinswoning, ge
bouwd na 2000, hellend dak (Peildatum kos-
ten: 2004) 

Beukmaat 5,40 m 
bvo 188 m2 

Inhoud 545 m3 

Proiectqrootte 5 woninqen 
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Flexibel project Referentieproject 
- Vrije indeelbaarheid d.m.v. verplaatsbare elemen
ten 
- Mogelijkheid van verzelfstandiging van ruimten 
- Aanpasbare installaties 
- Grotere woning 
- Mogelijkheid van uitbreiden 
- Zeggenschap bewoners over gevelindeling, ge-
velelementen en interieur 

(7) La Feneb'e Den Haag (2005) 

Beukmaat -
bvo 17.395m2

, per woning 
varierend van 93-
150m2 

Inhoud 50.000m3 

Hooate 69m 
Verdiepingen Orie parkeerlagen, ( -

1,0,+1), daarboven op 
poten 17 woonlagen (7 
t/m 23) 

Projectgrootte 115 appartementen 
(112+3 cent-houses) 

Flexibele ontwerpoplossingen: 
- Vrije indeelbaarheid d.m.v. verplaatsbare elemen
ten 
- Aanpasbare installaties 

(8) Maskerade groeiwoningen Veenendaal 
(2006) 

Beukmaat 7,20 m 
bvo 76-104 m2 (basiswo-

ninq 76 m2
) 

Inhoud 386 m3 

Proiectcirootte 14 wonincien 

Flexibele ontwerpoplossingen: 
- Beukbreedte ~ 6 m 
- Vrije indeelbaarheid d.m.v. verplaatsbare elemen-
ten 
- Aanpasbare installaties 
- Mogelijkheid van uitbreiden 

(7r) Model binnenstedelijke woontoren 68,50 
meter (Peildatum kosten: 2003} 

Beukmaat -
bvo 16.788 m2 

Hooate 68,50 m 
Verdiepingen 22 (incl. parkeergarage 

1-laags ondergronds 
en 2 lagen boven-
gronds 

Projectgrootte 122 appartementen 
(112+3 cent-houses) 

(Sr) Woningtype 6: Eengezinswoning, ge
bouwd na 2000, hellend dak (Peildatum kos-
ten: 2004} 

Beukmaat 5,40m 
bvo 76 m2 

Inhoud 386 m3 

Proiectorootte 14 woninoen 

Tabel 5.3 Rexibele projecten met traditionele referentieprojecten 
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In de volgende tabel zijn de bouwkosten van de flexibele voorbeeldprojecten verzameld, en vergele
ken met de bouwkosten van het bijbehorende referentieproject. 
Alie kosten zijn eerst op basis van de prijsindexcijfers bouwkosten nieuwe woningen van het CBS (zie 
§5.1.2) geindexeerd naar het jaar 2004 (2000 = 100). Hiervoor is 2004 gekozen en niet 2005, omdat 
voor 2005 nog niet de gegevens voor het gehele jaar beschikbaar zijn. 

Project bouwkosten Bouwkn/ Bouw- Bouw- Referen- Referentie Ver-
(excl. BTW) won. kn/m 3 kn/m 3 tie Bouw- Bouw- schil 

2004 kn/m 3 kn/m3 

(2000 = 2004 
100) (2000= 

100) 
(1) A+ Wo- €3.240.000 €90.000 €290 €324 I €190 €194 I €130 
ningen 

(2) Asiel- €6.291.737 €176 €182 €191 €195 -€13 
zoekerscen-
trum 
(3) Flexcon- €928.153 €154.692 €300 €300 I €260 €256 I €44 
cept 
(5) Flexline €2.350.000 €94.000 €235 €235 I €251 €247 1-€12 
woningen 

(6) Kamele- €489.109 €97.822 €179 €179 €255 €255 -€76 
on wonin-
gen 

(7) La Fene- €23.751.001 €206.530 €475 €467 I €341 €348 I €119 
tre 

(8) Maske- €1.388.436 €99.174 €257 €253 €255 €255 -€2 
rade+ wo-
ningen 
Tabe/5.4 Verge/ijldng bouwkosten nexibele projecten met tradioonele referentieprojecten 

Uit deze vergelijking blijkt dat flexibel bouwen niet duurder hoeft te zijn, dan een vergelijkbare traditi-
onele referentiewoning. De ene keer zijn de bouwkosten van de flexibele woning hoger dan die van 
de referentiewoning, maar in andere gevallen lager. 

Er kan flexibel gebouwd worden, zonder dat dit hogere bouwkosten tot gevolg heeft. 

Er zijn een aantal opmerkingen te maken bij deze vergelijking van flexibele woningen met traditionele 
referentiewoningen: 

Er moet rekening gehouden worden met de onnauwkeurigheid van de gegevens. Bij het vast
stellen van de kostengegevens moesten in een aantal gevallen aannamen worden gedaan. 
Onnauwkeurigheid in het indexeren van de kostengegevens. Niet altijd is exact duidelijk uit 
welk jaar de beschikbare kostengegevens komen, bovendien varieert de index ook per maand. 
Het niet overeenkomen van de referentiewoningen met de flexibele woningen. De referentie
projecten zijn zo zorgvuldig mogelijk gekozen, maar toch zullen de woningen altijd ook op an
dere punten van elkaar verschillen dan alleen het wel of niet toepassen van de genoemde 
flexibele ontwerpoplossingen. Er zijn geen referentieprojecten met exact dezelfde ontwerpde
tails, materiaalgebruik, etc. 
Het is moeilijk om aan te geven of een bouwelement toegepast wordt als bijdrage aan flexibi
liteit van de woning, of sowieso onderdeel van het ontwerp zou zijn. Met andere woorden, 
een woning is een geheel en kan niet worden opgedeeld in flexibele en niet-flexibele delen 
(omdat zogenaamde flexibele delen ook traditionele delen van de woning kunnen vervangen). 

Op basis van bovenstaande vergelijking met referentiewoningen is gebleken dat flexibel bouwen niet 
perse tot hogere bouwkosten hoeft te leiden. Een andere uitkomst van de vergelijking is dat niet pre
cies gedefinieerd kan worden welk deel van de bouwkosten veroorzaakt wordt door flexibele ontwerp-
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oplossingen, en welk deel door het 'traditionele stuk' van de woning. Met andere woorden de totale 
bouwkosten van een woning zijn niet uit te splitsen in een traditioneel en een flexibel deel. SOmmige 
flexibele oplossingen komen (gedeeltelijk) in de plaats van traditionele oplossingen. 
Er kan echter wel bepaald worden welke flexibele ontwerpoplossingen invloed kunnen uitoefenen op 
de bouwkosten. Op basis van de gegevens uit hoofdstuk 4 en tabel 5.3 en 5.4 zal per flexibele ont
werpoplossing worden vastgesteld of deze oplossing vergeleken met een traditionele oplossing invloed 
op de bouwkosten heeft en er kan een indicatie worden gegeven van de orde van grootte van die 
eventuele invloed: 

Indelingsflexibiliteit 
Ontwerpoplos
sing 
Beukbreedte ~ 6 
meter 

Vrije indeelbaar
heid d.m.v. veran
derbare elementen 

Invloed op bouwkosten 

Ondiepe woningen zijn, bij gelijkblijvend oppervlak, duurder dan diepe wonin
gen. Ondiepere woningen hebben namelijk meer geveloppervlak (en dus ook 
meer dure open gevel) dan diepere woningen. Bij woningen in meer lagen telt 
dit nog sneller door. Indien er sprake is van een locatie met geluidbelasting zul
len de kosten nog verder uit elkaar lopen, door de nog hogere kosten van de 
buitenwandopeningen. 
Als indicatie voor de kosten van geveloppervlak (buitenwanden, buitenwandope
ningen, buitenwandafwerkingen en daken) kan gerekend worden met €250 -
€400 per m2

• 
48 

Voor 30 cm meer beukbreedte is minimaal 2 m2 geveloppervlak nodig. Een flexi
bele woning met een beuk van 6,30 meter zal dus €1500 - €2400 meer kosten: 
een prijsstijging ten opzichte van de gemiddelde bouwkosten van een huurwo
ning van ± 2 - 3%. 

Een veranderbare binnenwand kost over het algemeen meer dan een vaste bin
nenwand. 
Hieronder staan ter indicatie een aantal kostenkengetallen van een verplaatsba
re metaalskelet systeemwand en enkele gangbare traditionele binnenwandty
pen.48 

• Flexibel: S steemwanden monteren metaalskelet ver laatsbaar 
Dikte in mm Kosten r m1 

Tot 50 m2 50-100 m2 100-200 m2 200-500 m Vanaf 500 m2 

100 96 80 82 75 68.55 65.90 65 10 

• ra 11onee: mnenwan en me T d"t" I B" d en ,men, a an seen o tsel ; r· k lkz d t bl k 
Kalkzandsteen- Type Muurdikte in Uitvoering Kosten per 
blok mm ml 
Metselblok Ml00/240 100 Vuilwerk 23,20 

Schoonwerk, 1- 27,05 
zijdig 
Schoonwerk, 2- 25,65 
zijdig 

Lijmblok L70/298 67 26,20 
Ll00/198 100 31,95 
L150/148 150 42,40 
L214/98 214 4745 

• Tra 1tionee: ic te sc e1 me swan en metse en, sc oonwer d" I L h d h k 
Steensoort Afmeting in mm Schoonwerk Kosten per m1 

Wanddikte Afmetinq 
Poriso Deco 70 210x100 1-ziidiq 32 95 

2-zijdig 33,85 
100 210x50 1-ziidig 50,80 

2-ziidiCI 5210 

48 http://www.bouwkosten.nl [november 2005] (prijspeil kengetallen kosten: 2005). 
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■ T dT ra 11onee: ,ys eemwan I S t d en mon eren, me a s e e me g1pspi t talklt t laat 
Enkele beplating 
Afmeting in mm Kosten per m1 bij oppervlakte van 
Wanddikte Isolatie Hooate 25 m2 100 m2 250 m2 

70 40 Tot 3000 49,30 47,65 46,45 
75 45 Tot 3000 49,80 48,15 46,95 
100 so Tot 3000 50,85 49,25 48 OS 

Vanaf 3000 54,30 52,70 5145 
Dubbele beplating 
Afmeting in mm Kosten per m1 bij oppervlakte van 
Wanddikte Isolatie Hooate 25 m2 100 m2 250 m2 

100 45 Tot 3000 69 - 67,40 66 20 
125 so Tot 3000 7010 68,50 67 25 

Vanaf 3000 74,90 73,25 72,05 
150 so Tot 3000 70,65 69,05 67 80 

Vanaf 3000 7545 73 80 72 60 
Vanaf 5000 78 30 76,70 75 45 

Afhankelijk van de keuze voor het soort wand kan het prijsverschil beperkt blij
ven of oplopen. Bij de verplaatsbare wand valt op dat er vergeleken met de 
traditionele binnenwanden relatief veel kostenbesparingen behaald worden bij 
een grotere oppervlakte (schaalvoordeel). 

Deze oplossing brengt geen hogere bouwkosten met zich mee: uit de voor
beeldprojecten waarbij gebruik is gemaakt van deze vorm van indelingsflexibili
teit blijkt namelijk dat hiervoor geen voorzieningen in de woning zijn aange
bracht. 
De mogelijkheid van toekomstige verzelfstandiging van ruimten kan worden 
bereikt door het toepassen van de andere ontwerpoplossingen bredere beuk
maat en/of vrije indeelbaarheid d.m.v. verplaatsbare elementen. Op het moment 
van daadwerkelijk zelfstandig maken van een deel van de woning zijn wel extra 
investeringen nodig (zoals bijvoorbeeld voor sanitaire voorzieningen, keuken
blok, voordeur, hogere (geluids)eisen aan wanden). Maar het anticiperen op 
deze toekomstige mogelijkheid levert dus geen hogere bouwkosten op. 

Om de installaties in een woning aanpasbaar te maken is ten eerste een distri
butiesysteem nodig waarbij de leidingen ook na oplevering bereikbaar blijven 
voor eventuele aanpassingen. Dit kan door een flexibele vloerconstructie of een 
verlaagd plafond waarin de installatiecomponenten bereikbaar blijven. Hiervoor 
is meer verdiepingshoogte nodig en bouwelementen die hiervoor geschikt zijn. 
Voor een flexibele vloerconstructie liggen de kosten per m2 hoger dan van de 
traditionele vloeroplossingen: 
Ter ver eli'kin : 49

• 
50 

Soortvloer Kosten rm1 

Flexibele Infra+ vloer * €65 - € 75 
combinatievloer €53 -€60 
isolatie laatvloer €40 - €48 

€40 - €44 
€47 - €57 

* De Infra+ vloer wordt nog niet op grote schaal toegepast in de woningbouw, 
maar wel in de utiliteitsbouw en daardoor zijn er geen hogere kosten ivm de 
schaal van de productie te verwachten. Wordt voor een ander flexibel vloercon
cept gekozen, dan zouden de meerkosten verder kunnen oplopen. 

49 http://www.prefab-limburg.nl [november 2005]. 
50 http://www.bouwkosten.nl [november 2005] (prijspeil kengetallen kosten: 2005). 
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Wanneer ook 'natte ruimten' verplaatst moeten kunnen worden, is vaak een 
extra standleiding noodzakelijk. En er zullen installatiecomponenten toegepast 
moeten worden die op eenvoudige wijze ontkoppeld, verwijderd of verplaatst 
kunnen worden. Verder is het als voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen 
een voordeel als er reeds overc.apaciteit in het installatievermogen is aange
bracht. Al deze oplossingen zullen extra bouwkosten met zich meebrengen, de 
orde van grootte hiervan is afhankelijk van de gekozen combinatie van oplossin
gen. 

Functionele flexibiliteit 

Ontwerpoplossing 
Grotere woning 

Mogelijkheid van 
functieverandering 

Volumeflexibiliteit 

Ontwerpoplossing 
Uitbreidbaarheid van 
de woning in horizon
tale zin 
Uitbreidbaarheid van 
de woning in vertic.ale 
zin 
Mogelijkheid om wo
ningen onderling te 
koppelen 

Belevin sflexibiliteit 

Ontwerpoplossing 
Zeggenschap bewo
ners over de gevelin
deling 

Nicole Gulpen 
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Invloed op bouwkosten 
Voor functieflexibiliteit zijn grotere maten in de woning dan de gebruikelijke 
minimale maten per ruimte noodzakelijk. Hierdoor krijgt de woning meer vo
lume en stijgen uiteraard de bouwkosten. 
Maar een groter volume levert niet alleen flexibiliteit op, maar geeft een 'al
gemene' extra kwaliteit van de woning. 
Uit de voorbeeldprojecten blijkt ook dat functieflexibiliteit met name 'toevallig' 
bereikt wordt door het toepassen van andere ontwerpoplossingen. Functie
flexibiliteit is voor de opdrachtgevers van de voorbeeldprojecten niet het pri
maire doel (Zie §4.2). 
De ontwerpoplossing grotere woning zal dan ook geen meerkosten opleveren 
die zonder meer zijn toe te schrijven aan de factor flexibiliteit. 
Om de woningen in de toekomst eventueel van functie te laten veranderen, 
worden geen voorzieningen aangebracht. Om deze vorm van flexibiliteit te 
bereiken is overeenstemming met de regelgeving (het bestemmingsplan) no
dig (zie §4.3). Hier zijn geen extra bouwkosten aan verbonden. 

Invloed op bouwkosten 
Voor uitbreidbaarheid en/of het koppelen van woningen, is het mogelijk dat 
er bij de bouw reeds voorzieningen hiervoor zijn aangebracht (Bijvoorbeeld 
palen of funderingsbalken, kolommen of luifels, sparingen in vloer/dak, lei
dingloze stroken, e.d.) In dat geval zijn alle kosten voor deze voorzieningen 
meerkosten veroorzaakt door flexibel bouwen. De hoogte van deze kosten 
kan zeer uiteenlopend zijn, afhankelijk van de gekozen oplossing(en). 
Uit de voorbeeldprojecten blijkt echter, dat het ook rnogelijk is uitbreidbaar
heid in de toekomst mogelijk te maken, zonder dat hiervoor van tevoren al 
voorzieningen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld door woningen op te toppen of 
units aan de bestaande woning te hangen. In dat geval levert deze vorm van 
flexibiliteit geen hogere bouwkosten op. 
Ten tijde van het daadwerkelijk uitbreiden of koppelen van woningen, moet 
rekening gehouden worden met een investering (materialen voor de aan
bouw en eventuele voorzieningen die er nog niet zijn). De afweging die ge
maakt moet worden is dat hoe meer voorzieningen van tevoren zijn aange
bracht, des te goedkoper kan de daadwerkelijke uitbreiding worden. Maar 
het is niet zeker of er daadwerkelijk van de mogelijkheid van uitbreiden ge
bruik gemaakt gaat worden. 

Invloed op bouwkosten 
Om de indeling van de gevel te veranderen, zullen de gevelelementen de
montabel moeten zijn. Ook zullen er meer elementen geproduceerd moeten 
worden, dan er daadwerkelijk op een moment in de gevel gebruikt worden, 
wanneer men deze vorm van flexibiliteit ook aan tweede en latere bewoners 
aan wil bieden. 
Zowel het demonteerbaar maken van de elementen, als het produceren van 
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extra elementen zal tot hogere bouwkosten leiden. Hoeveel hoger is afhanke
lijk van de materiaalkeuze en het aantal mogelijkheden dat de verhuurder wil 
bieden. 

Ook voor deze maatregel geldt dat de hoogte van de meerkosten afhankelijk 
is van de materiaalkeuze en het aantal mogelijkheden dat de verhuurder wil 
bieden. Er zullen in ieder geval kosten gemaakt worden voor het demontabel 
maken van de gevel. 

Kosten die samenhangen met flexibel bouwen zijn niet de kosten voor duur
zamere materialen of een luxere inrichting. Die kosten zouden immers ook 
hoger zijn bij deze keuzes in een traditionele woning. 
Mogelijke kosten voor flexibiliteit zijn de kosten voor het veranderbaar maken 
van het interieur. Te denken valt bijvoorbeeld aan het demonteerbaar maken 
van de vaste inrichting van de woning (keuken, sanitair, etc.). De hoogte van 
deze kosten is afhankelijk van het aantal en de soort mogelijkheden die de 
verhuurder aan wil bieden. 

Zoals beschreven in § 2.2.5 heeft flexibel bouwen een sterke relatie met IFD-bouwen. Daarom zullen 
hieronder ook IFD-aspecten behandeld worden die van invloed kunnen zijn op de bouwkosten: 51 

IFD-bouwen 
IFD Aspect 

Industrieel bou
wen: Kortere 
bouwtijd 

Industrieel bou
wen: geconditio
neerde productie 

Demontabel bou
wen: herbruikbare 
bouwdelen 

Invloed op bouwkosten 

De werkelijke bouwtijd is bij industrieel bouwen substantieel korter dan bij tradi
tioneel bouwen. Bij industrieel bouwen moeten alle ontwerpbeslissingen geno
men zijn, voordat er met de productie begonnen wordt. De voorbereidingstijd 
vormt daarom een aanzienlijk deel van de totale projectduur. Omdat de beslis
singen in een industrieel proces vergaand gesystematiseerd zijn, met min of 
meer voorgeprogrammeerde keuze uit een scala van altematieven, kan het ont
werp- en uitvoeringsproces veel sneller doorlopen worden. 
Doordat op de bouwplaats alleen montage en afwerking plaatsvindt, wordt het 
aantal benodigde handelingen op de bouwplaats verminderd en een snellere 
doorlooptijd bereikt. In de fabriek zijn reeds alle verbindingen gemaakt die veel 
arbeidskracht vergen. 
Een snellere bouwtijd levert een besparing op arbeidsuren, en minder rentever
liezen tijdens de bouw op. 

De bouw wordt meer weersonafhankelijk, het aantal werkbare dagen in het jaar 
wordt vergroot. Bovendien is er minder kans op vertragingen, die tot hogere 
bouwkosten kunnen leiden. 

De voordelen van demontabel bouwen liggen voornamelijk in de gebruiksperiode 
in de vorm van gemak van aanpassen aan veranderende eisen en wensen, en 
dus niet in de bouwkosten. Het perspectief voor demontabele bouwdelen die 
momenteel in de reguliere woningbouw worden toegepast lijkt niet groot. Een 
markt voor 'tweedehands' bouwdelen zal beperkt zijn, ondermeer omdat de uit
wisselbaarheid van bouwdelen gering is doordat de meeste woningen niet vol
gens gestandaardiseerde concepten zijn gebouwd. Om c:lemontabel bouwen 
breed in te voeren, zouden de kosten van afvalverwijdering en de prijzen van 
primaire grondstoffen sterk moeten stijgen. Daarmee wordt het dan enerzijds 
aantrekkelijker bij de afstoot van bouwdelen en bouwstoffen te zorgen voor her
bruikbare producten, terwijl anderzijds ook het gebruik van 'tweedehands' 
grondstoffen en producten aantrekkelijker wordt. 

Met name door industrieel bouwen blijken besparingen op de bouwkosten haalbaar. Maar dit zal pas 
op termijn haalbaar zijn. Aanvankelijk zijn de investering in productontwikkeling en productiemidde
len, gekoppeld aan een beperkte vraag en de noodzaak tot een substantiele marketinginspanning, 

51 Darnen, A.A.J., Hermans, M.H. (1997). De marktpotentie van IFD-bouwen voorde Nedertandse Bouwindustrie: beleidsrap
portage. Darnen consultants, Rotterdam. 
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oorzaken waardoor industrieel bouwen niet goedkoper is. Ook demontabel bouwen levert vooralsnog 
geen besparingen op, maar het vergemakkelijkt wel flexibiliteit. 
Besparingen door gebruik te maken van IFD-technieken worden mogelijk bij een hogere schaalgrootte 
van de te bouwen flexibele projecten. 

5.2.3 Bijkomende kosten 

De bijkomende kosten worden per project bepaald en 2ijn afhankelijk van de projectgrootte, aantal 
woningtypen, marktontwikkelingen en2. Incidenteel kunnen hierin verschillen optreden die aan flexibel 
bouwen zijn toe te schrijven (bijvoorbeeld een snellere bouwtijd door IFD-technieken, hogere kosten 
voor begeleiding en voorlichting van toekomstige bewoners, hogere bouwproceskosten vanwege an
dere relaties bouwteam en een leerproces dat wordt doorgemaakt, ontwikkeling van flexibele onder
delen, etc.). 
De2e verschillen 2ullen in vergelijking met de bouwkosten echter geen doorslaggevende rol spelen. 
Vandaar dat de vergelijking van bijkomende kosten in dit onderzoek verder buiten beschouwing wordt 
gelaten. 

5.3 Resume 

De stichtingskosten bestaan uit de drie componenten grondkosten, bouwkosten en bijkomende kos
ten. Per component is bekeken welke invloed flexibel bouwen kan hebben op de hoogte van de kos
ten: 

Grondkosten 
Afhankelijk van de toegepaste grondprijsmethode kunnen bij flexibel bouwen meer- of minderkosten 
voor de grond ontstaan. Per project afzonderlijk 2al blijken in hoeverre de gemeente bereid is een 
andere grondprijsberekening toe te passen ten gunste van flexibel bouwen. Een aanbeveling voor 
opdrachtgevers is bij de gemeente te lobbyen voor flexibel bouwen, om 20 een eventuele bereidheid 
voor het meewerken aan een gunstige grondprijs op te wekken. In de praktijk wordt tot nu toe bij de 
grondprijsbepaling geen rekening met flexibel bouwen gehouden, 2odat voor deze component van de 
stichtingskosten niet van meer- of minderkosten wordt uitgegaan. 

Bouwkosten 
De volgende factoren oefenen 2owel bij traditionele als bij flexibele bouw invloed uit op de bouwkos
ten: 

• Woninqgrootte: De bouwkosten per m3 dalen naarmate de woning groter wordt. 
• Hoogte (Hooqbouw): De bouwkosten per m3 nemen bij hoogbouw exponentieel toe ten op-

2ichte van laagbouw. Er wordt onderscheid gemaakt in de klassen middenhoogbouw (3-5 la
gen) en hoogbouw (6 en meer lagen). Binnen een klasse dalen de bouwkosten per m3 door 20 
hoog mogelijk te bouwen. 

• Projectgrootte (Grondgebonden woningen): Grotere projecten 2ijn per m3 verhoudingsgewijs 
goedkoper dan kleinere projecten. Voordelen 2ijn te behalen vanaf een projectgrootte van 41 
woningen. 

• Locatie: Er 2ijn verschillen in de gemiddelde bouwkosten per m3 per provincie. Verder heeft de 
situatie ter plekke van de bouwlocatie invloed op de hoogte van de kosten: de bereikbaarheid, 
het inrichten en de aard van de bouwplaats. 

Uit een vergelijking met traditionele referentiewoningen is gebleken dat het bouwen van flexibele 
woningen niet hoeft te leiden tot hogere bouwkosten. 
Veel flexibele ontwerpoplossingen leveren ook een bijdrage aan andere extra kwaliteiten van een wo
ning, 2oals gebruikskwaliteit, belevingswaarde, etc. En naast keu2en met betrekklng tot de mate en 
vorm van flexibiliteit, oefenen ook andere keu2en uit het ontwerpproces invloed uit op de kosten, 
2oals materiaalgebruik, architectuur, etc. Het is derhalve niet eenduidig aan te geven welk deel van de 
bouwkosten is toe te schrijven aan het flexibel maken van de woning en welke kosten voor de2elfde 
woning, alleen niet-flexibel, ook gemaakt 2ouden worden. 
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Van de flexibele ontwerpoplossingen is vastgesteld of zij afzonderlijk vergeleken met een traditionele 
oplossing, invloed zullen uitoefenen op de bouwkosten. De volgende oplossingen kunnen een stijging 
van de totale bouwkosten tot gevolg hebben: 

• Beukbreedte ~ 6 meter; 
• vrije indeelbaarheid d.m.v. veranderbare elementen; 
• aanpasbaarheid installaties; 
• mogelijkheid van uitbreidbaarheid of koppelen van woningen indien hiervoor van tevoren 

voorzieningen warden aangebracht; 
• veranderbare gevelindeling; 
• veranderbare gevelelementen; 
• veranderbaar interieur (met betrekking tot materiaalgebruik, kleuren, e.d. Dus niet de platte-

grond). 
Onderstaande flexibele ontwerpoplossingen kunnen zonder invloed op de bouwkosten warden toege
past. Eventuele meerkosten die aan deze oplossingen verbonden zijn, kunnen niet aan de factor flexi
biliteit warden toegeschreven. Daarnaast vallen hieronder oplossingen waarbij kosten pas optreden op 
het moment van daadwerkelijk toepassen van de flexibele mogelijkheden ( dan zijn het exploitatiekos
ten en geen bouwkosten). 

• Mogelijkheid van verzelfstandiging van ruimten; 
• grotere woning; 
• mogelijkheid van functieverandering; 
• mogelijkheid van uitbreidbaarheid of koppelen van woningen, zonder dat hiervoor van tevoren 

voorzieningen zijn aangebracht. 

Door gebruik te maken van demontabel en met name industrieel bouwen, kunnen besparingen op de 
bouwkosten behaald warden. De investeringen in productontwikkeling, productiemiddelen en marke
ting in combinatie met een beperkte vraag leiden ertoe dat deze besparingen momenteel (nog) niet 
behaald warden. Dit wordt wel het geval naarmate er op grotere schaal flexibel gebouwd gaat war
den. 

Bijkomende kosten 
De bijkomende kosten warden per project bepaald en zijn afhankelijk van de projectgrootte, aantal 
woningtypen, marktontwikkelingen enz. Incidenteel kunnen hierin verschillen optreden die aan flexibel 
bouwen zijn toe te schrijven. Deze verschillen zullen in vergelijking met de hoogte van de bouwkosten 
echter geen rol van betekenis spelen. De vergelijking van bijkomende kosten wordt daarom buiten 
beschouwing gelaten. 
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Een belangrijke beweegreden voor het bouwen van flexibele woningen is de verwachting dat ze bij 
veranderende eisen en wensen in de tijd gemakkelijker in de markt gehouden kunnen worden, omdat 
bij de bouw al is geanticipeerd op eventuele toekomstige aanpassingen. De mogelijkheid om de wo
ningen langer courant te houden zal de marktwaarde ervan verhogen. Deze veronderstelde hogere 
marktwaarde zal echter pas tijdens de beheerfase van de woningen blijken. De ontwikkelingen die 
tijdens de levensduur van een woning optreden zijn moeilijk te voorspellen en dit geldt in het bijzon
der voor het benutten van flexibiliteit in de toekomst. 
Om een exploitatieberekening voor flexibele woningen op te stellen, zal eerst meer duidelijkheid moe
ten worden verkregen over de verschillen die tijdens de beheerfase kunnen optreden tussen flexibele 
en traditionele woningen. In dit hoofdstuk zal daarom de rol van flexibiliteit bij het fysiek beheer, ver
huuraspecten en sociaal-maatschappelijk beheer worden besproken. Hieruit volgen succesfactoren 
voor flexibele woningen met betrekking tot deze aspecten van het beheer. In hoofdstuk 7 zal dan 
vervolgens de exploitatieberekening aan bod komen, met in het bijzonder aandacht voor het hierin tot 
uitdrukking brengen van de factor flexibiliteit. 

6.1 Fysieke beheersaspecten 

Fysiek beheer kan worden verdeeld in onderhoud en verbetering (aanpassing/renovatie). In onder
staande figuur wordt het verschil tussen deze twee aangegeven:52 

Rguur6.1 

6.1.1 

Trjd 
Verschil onderhoud en renovaae 

Onderhoud 

Verbetering 

Ondemoud 

Door het gebruik van de woning en door de invloed van tijd nemen de prestaties af naarmate de tijd 
verstrijkt. Door dit proces van degradatie moet de woning onderhouden worden om de gewenste 
prestaties te garanderen. De periode dat de waarde van de prestaties boven een bepaalde ondergrens 
blijft wordt ook wel de technische levensduur van de woning genoemd, zie figuur 6.2. 52 

.. 
'.Q 

3 £ i-----~ 

Minimale waarde 

Technischelevensduur 
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Oegradatie Onderhoud 

Prestatie-afname 

Rguur6.2 Technische levensduur 

52 Klaassen, Rob (2004). Waarde gestuurd wonen. Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft. 
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Onderhoud aan huurwoningen is onder te verdelen in klachtenonderhoud, mutatieonderhoud en 
planmatig onderhoud.53 

• Klachtenonderhoud 
Onderhoud dat wordt georganiseerd en uitgevoerd nadat zich een storing heeft voorgedaan, 
met het doel dit onderdeel terug te brengen in een staat waarin het aan de verlangde functie 
kan voldoen. 

• Mutatieonderhoud 
Technisch onderhoud dat wordt uitgevoerd bij wisseling van gebruikers, zonder dat er een 
strikt technische noodzaak voor het uitvoeren van deze activiteiten aanwezig is. Het gaat om 
een standaard pakket aan maatregelen, voordat de nieuwe huurder in de woning kan trekken. 
Deze maatregelen kunnen warden geselecteerd op basis van beleidskeuzen, klachten, inspec
ties en onderhoudsprognoses. 

• Planmatig onderhoud / Meeoaren onderhoudsprognose (MOP) 
Planmatig onderhoud is al het technisch onderhoud, dat op basis van verwachtingen wordt 
georganiseerd en uitgevoerd en dat tevoren is vastgelegd in een onderhoudsprognose. Deze 
prognose wordt opgesteld op basis van de omvang, de gemiddelde levensduurverwachting, de 
geschatte restlevensduur en een inspectie van elk onderdeel van het gebouw. 

Het onderhoud zal in de praktijk niet gelijkmatig over de jaren verdeeld zijn. Het ene jaar zal er fors 
ge·investeerd warden terwijl er andere jaren niets of nauwelijks iets behoeft te worden uitgegeven. In 
de exploitatieberekening wordt echter normaliter een gemiddeld, gelijk bedrag per jaar opgenomen. 
Onderhoud leidt niet tot huurverhoging. De bekostiging ervan wordt uit de lopende exploitatie be
taald. 

I• I• I I. I• I • • I• I I I • • I • • I I• I I I• I I 

Soort onderhoud 

• • • • • • 
• • I I • I I 

Planmatig onderhoud 

Totaal onderhoud 

Gemiddelde uitgave er woongelegenheid 
€ 253 

€ 119 
€ 739 

€ 1111 
Tabet 6.1 Gemiddelde onderhoudsuitgaven per woongelegenheid 2003 (Bron: VROM} 

Met betrekking tot klachtenonderhoud zijn er niet direct verschillen te verwachten in de mate van 
optreden tussen flexibele en traditionele woningen. Deze onderhoudsvorm wordt hier dan ook verder 
buiten beschouwing gelaten. In het mutatieonderhoud en planmatig onderhoud zal de factor flexibili
teit zich wellicht wel laten gelden: 

Mutatieonderhoud 
In onderstaande tabel wordt de gemiddelde mutatiegraad van de corporatiewoningen in Nederland 
weergegeven. De gemiddelde mutatiegraad van de afgelopen zes jaar was 9,4%. Dit betekent dat in 
een corporatiewoning gemiddeld een keer per 10,6 jaar gemuteerd wordt. 55 

Mutatiegraad van totaal aantal woongelegenheden Nederland 0/o 
1999 
10,6 
Tabe/6.2 

2000 2001 2002 2003 
9,7 9,1 8,9 8,7 

MufiJtiegraad corporatiewoningen Nederland 

2004 
9,1 

Uit de gehouden interviews met verhuurders van de flexibele voorbeeldprojecten blijkt dat zij een 
lagere mutatiegraad verwachten voor flexibele woningen. Argumenten hiervoor zijn de mogelijkheid 
van het aanpassen van de eigen woning aan veranderende eisen en wensen en een grotere betrok
kenheid / binding met de woning vanwege de zeggenschap erover. 

53 Nieuwpoort, R.P., Wentzel, P.L. (1999). Jellema Hogere Bouwkunde, dee/ 13 Beheren - Bouwkundig en installatieonder
houd. SMD, Leiden 
54 VROM-lnspectie (2004). Toezichtsvers/ag sociale huursector 2003. VROM, Groningen. 
55 Centraal Fonds Volkshuisvesting (2005). Vers/ag financiee/ toezicht woningcorporaties 2005. CFV, Naarden. 
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Uit een onderzoek naar een aantal al wat !anger bestaande flexibele projecten56 blijkt echter dat ver
gelijkbare verwachtingen van verhuurders ten aanzien van een verlaging van het aantal mutaties niet 
zijn uitgekomen. Er zijn gemiddeld evenveel mutaties als in traditionele woningen. 
Of er in de toekomst minder mutaties ( en dus minder vaak mutatieonderhoud) zullen optreden bij 
flexibele woningen, zal afhangen van de zeggenschap en betrokkenheid van de bewoners en hun 
bekendheid de mogelijkheden van hun woning. Het kan mogelijk helpen voor een verhuurder om 
inzicht te krijgen in verhuisredenen, om eventueel 'onnodige' verhuizingen tegen te gaan 
Vooralsnog kan er in de exploitatieberekening voor een flexibele woning niet van minder mutaties 
worden uitgegaan. 

Kosten per mutatie 
De gang van zaken bij een mutatie in een flexibele woning, is dat de woning aan de nieuwe huurder 
wordt aangeboden in de staat waarin de vorige huurder de woning heeft achtergelaten. Dus met de 
indeling, volume en belevingswaarde van de vorige huurder. De nieuwe huurder wordt doorgaans wel 
voorgelicht over de flexibele mogelijkheden van de woning, maar op het moment dat hij een wijziging 
wil aanbrengen, zullen de eventuele kosten voor zijn rekening komen. De eerste huurder profiteert 
dus altijd het meeste van de flexibele mogelijkheden, deze mag kosteloos zijn wensen kenbaar ma
ken. 
De flexibele elementen van de woning hoeven de kosten van het mutatieonderhoud voor de verhuur
der dus niet te verhogen. Het mutatieonderhoud zal vermoedelijk bestaan uit het standaard pakket 
aan maatregelen van de betreffende verhuurder. Er kan worden uitgegaan van dezelfde mutatiekos
ten als bij traditionele woningen. 

Planmatiq onderhoud / Meeriaren onderhoudsproqnose (MOP) 
Voor het opstellen van een MOP wordt het benodigde budget voor het uitvoeren van een onderhouds
activiteit berekend door de prijs van deze activiteit te vermenigvuldigen met de hoeveelheid, waarin 
het desbetreffende onderdeel in de woning aanwezig is. Dit budget geldt voor het jaar, waarin de 
onderhoudsactiviteit volgens de prognose voor de eerste keer moet worden uitgevoerd. Of deze on
derhoudsactiviteit een volgende keer moet worden uitgevoerd, is afhankelijk van de gebruiksduur van 
het betreffende onderdeel ( cyclustijd). 
Voor het samenstellen van een onderhoudsprognose is het noodzakelijk per onderdeel van het ge
bouw en de tot het gebouw behorende installaties, te kunnen beschikken over: 

• Het onderhoudsconcept: het uitgangspunt voor de activiteiten die uitgevoerd worden. Bij
voorbeeld schilderwerk kan worden verdeeld in de volgende werkzaamheden: startsysteem, 
bijwerkbeurt, vervolgsysteem, vervangend systeem; 

• de cyclustijd: bij iedere onderhoudsactiviteit behoort een herhalingstermijn, waarop deze acti
viteit opnieuw uitgevoerd moet worden. De cyclustijd geeft aan: 

o het tijdst_ip waarop bepaalde onderhoudshandelingen ten behoeve van het goed func
tioneren dan wel ter bescherming van een onderdeel moeten worden uitgevoerd; 

o het tijdstip waarop een onderdeel moet worden vervangen, dit is de technische le
vensduur van het beschouwde onderdeel. 

• de kosten per onderhoudsactiviteit per eenheid; 
• de hoeveelheden. 

Een voorbeeld van een meerjaren onderhoudsprognose is te vinden in bijlage 5. 

De gemiddelde technische levensduur van een aantal onderdelen van de woning is weergegeven in 
onderstaande tabel: 57 

Onderdeel 

Draagconstructies 

(Vlies )gevels 

Technische levensduur in jaren 

80-100 

20 

Technische installaties 20 

Schilderwerk 6 
Tabet 6.3 Technische /evensduur verschil/ende gebouwonderdelen 

56 Hoezen, Mieke (2002). Je raakt eraan gewend. Wageningen Universiteit. 
57 Huffmeijer, F.J.M. , M.H. Hermans & H.C.M. van Egmond (1998), Levensduur van bouwdelen, praktijkwaarden. Stichting 
Bouw Research, Rotterdam. 
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De technische levensduur van de verschillende onderdelen van de woning, zal niet veranderen als er 
flexibele ontwerpoplossingen in de woning warden toegepast. Bepaalde onderhoudswerkzaamheden 
in flexibele woningen zullen echter wel gemakkelijker, en daardoor goedkoper, uitgevoerd kunnen 
warden. Namelijk door een betere bereikbaarheid van onderhoudsgevoelige onderdelen, zoals installa
tiecomponenten. Door daarnaast in de woning oak aandacht te besteden aan demonteerbaarheid van 
deze onderdelen, kunnen verdere besparingen op de uitvoering van het planmatig onderhoud warden 
behaald. 

6.1.2 Verbetering 

Op een gegeven moment in de exploitatie zullen de bouw- en woontechnische kenmerken van een 
woning niet meer voldoen aan de eisen en wensen van de tijd, zie figuur 6.3. 58 De functionele levens
duur is dan ten einde en de verhuurbaarheid zal afnemen. De functionele levensduur wordt bepaald 
door een samenstel van bouwproducten, die voornamelijk verband houden met de installatievoorzie
ning, de uitrusting (sanitair/keuken), de schil, de verdeling en grootte van ruimten, etc. 

cu ·.c 
g ---1 Prestatieverloop ____ _ 

Minimale waarde ___ __ ____ ______ I 
T oename wensen 

Functionele levensduur 

Tijd 
Figuur6.3 Functionele levensduur 

Verbetering 

Het einde van de functionele levensduur is het moment om een afweging te maken tussen het afsto
ten van de woningen, instandhouding en een investering om de woningen te verbeteren. Het gaat bij 
aanpassen en renoveren in tegenstelling tot (planmatig) onderhoud om een substantiele ingreep. Het 
doel is het verlengen van de levensduur door verbetering van het prestatieniveau / de kwaliteit. Aan
passing is de verandering van een woning om deze meer geschikt te maken voor de functie waarvoor 
deze bedoeld is. Onder renovatie wordt verstaan de verandering van een woning op een zodanige 
manier dat deze voor een nieuwe functie geschikt is. 
In principe leiden kwaliteitsverbeteringen tot huurverhoging. Hierover is overeenstemming met de 
zittende bewoner nodig.59 

Op basis van een pilotstudy60 naar de redenen om investeringen te doen in een woning, is vastgesteld 
dat de relatie tussen het tijdstip waarop bepaalde maatregelen plaatsvinden en de technische verou
dering, in de zin van het bereiken van de technische levensduur van belangrijke bouwdelen, niet sterk 
is. Uit deze studie blijkt dat met name de functionele veroudering bepalend is voor het doen van in
vesteringen. Voor een groat deel van de maatregelen is duidelijk dat ze direct te maken hebben met 
functionele veroudering. De functionele veroudering en het financiele kader bepalen omvang, richting 
en tijdstip van de investeringen. De technische veroudering van bouwdelen is minder dominant. 
Bij deze benadering (verbeteringen in plaats van onderhoud) geldt als voorwaarde voor de verhuurder 
dat de technische veroudering door middel van onderhoud uitgesteld wordt. Dit komt terug in de 
waardering door de huurders, en eventueel in het klachtenonderhoud. 

Onderdelen van een woning waarvan de functionele levensduur eerder ten einde kan zijn dan de 
technische levensduur zijn bijvoorbeeld: 

• Sanitair 
• Keuken 

58 Klaassen, Rob (2004). Waarde gestuurd wonen. Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft. 
59 Liebrechts, M. (1999). Ondertloud en renovatietechniek. TU Eindhoven, Eindhoven. 
60 Straub, A. (2001). Technisch beheer door woningcorporaties in de 21e eeuw, professioneel, klantgericht en duurzaam. DUP, 
Delft. 
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• Oppervlakte en aantal ruimten woning 
• Prive buitenruimte; 
• Installaties (bijvoorbeeld hoger eisen voor de EPC: energie prestatie coefficient); 
• Tegengaan hinderlijke situaties (bijvoorbeeld geluidsisolatie); 
• Woonvorm; 
• Bouwstijl. 

Als de functionele levensduur korter is dan de technische levensduur, is een verdere verhoging van de 
technische levensduur door het toepassen van (extreem) duurzame materialen ook niet nodig. 

Flexibele woningen zullen een langere functionele levensduur hebben dan traditionele woningen. (Een 
aantal van) de hiervoor genoemde woningonderdelen kunnen namelijk in een flexibele woning relatief 
eenvoudig gewijzigd worden. De volgende flexibiliteitsvormen dragen zorg voor een verlenging van de 
functionele levensduur, zonder dater een substantiele investering hoeft plaats te vinden: 

Flexibiliteitsvorm Verlenging functionele levensduur van woningonderdeel 
Indelingsflexibiliteit - Oppervlakte en aantal ruimten woning 

-Woonvorm 
- Tegengaan hinderlijke situaties 

Functieflexibiliteit - Oppervlakte en aantal ruimten woning 
-Woonvorm 

Volumeflexibiliteit - Oppervlakte en aantal ruimten woning 
- Prive buitenruimte 
-Woonvorm 

Belevingsflexibiliteit - Woonvorm 
- (Bouw)stijl 

Tabet 6. 4 Aexibiliteitsvonn en functionele levensduur 

De functionele levensduur van sanitair, keuken en installaties wordt niet verlengd door flexibiliteit. 
Deze zullen met dezelfde regelmaat ( cyclustijden) vervangen moeten worden als bij traditionele wo
ningen. Maar vanwege de loskoppeling van deze onderdelen van de vaste onderdelen van de woning, 
kan het vervangen wel met minder handelingen en/of minder beschadigingen aan omliggende bouw
delen gepaard gaan, waardoor een besparing op de investering behaald kan worden. 

Een renovatie gaat doorgaans gepaard met een huurverhoging. Ook de (eventueel aanwezige) kosten 
voor het benutten van flexibele mogelijkheden, zullen door verhuurders worden doorberekend aan de 
betreffende huurder die de veranderingen wenst. Deze doorberekende kosten kunnen echter aanzien
lijk lager uitvallen en bovendien gemaakt worden op een moment dat de huurder daar bewust voor 
kiest. 
Ook zijn er veranderingen die in een flexibele woning kosteloos uitgevoerd kunnen worden. Bijvoor
beeld het veranderen van het aantal kamers door het verwijderen / verplaatsen / bijplaatsen van een 
tussenmuur. Ter vergelijking: in een traditionele woning kost het veranderen van de indeling van vier 
naar drie kamers €2268,90.61 Hiervoor moet een tussenmuur worden verwijderd, de muren, plafonds 
en vloeren aangeheeld worden en eventueel aanwezig elektra verwijderd en opnieuw aangesloten 
worden. 

6.2 Verhuuraspecten 

In dit onderdeel van de beheerfase gaat het om een goede definiering van de verantwoordelijkheden 
van huurder en verhuurder. Er zijn verschillende verhuurvormen mogelijk. Bij het aanbrengen van 
wijzigingen in de woning zal bijvoorbeeld afgesproken moeten worden of wijzigingen door de huurder 
of de verhuurder uitgevoerd zullen worden. En is de huurder hierbij gebonden aan (strakke) regels 
van de verhuurder, bijvoorbeeld opgesteld in verband met de verhuurbaarheid op langere termijn? 
Hoe ver strekt de technische dienstverlening van de verhuurder? In welke staat moet de woning bij 
verhuizing worden opgeleverd? Wordt er bijvoorbeeld gezocht naar een nieuwe huurder die de geko-

61 www.planmatigonderhoud.nl {januari 2006). 
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zen varianten of aangebrachte veranderingen accepteert? Et cetera. Verder vallen hieronder de woon
ruimteverdeling en voorlichting. 

6.2.1 Contractsvormen 

In huurovereenkomsten kan een grate differentiatie aanwezig zijn. Enkele voorbeelden daarvan zijn:62 

• de huurder huurt de gehele woning, blijft ook huurder op langere termijn maar neemt het on-
derhoud voor zijn rekening in ruil voor een lagere huur; 

• de huurder huurt de woning en maakt gebruik van zorgdiensten; 
• de huurder en verhuurder komen een vaste huurprijs voor jaren overeen ('huurvast'); 
• de huurder en verhuurder sluiten een huurovereenkomst met een ge"indexeerde huurverho

ging met een periodieke herijking na een bepaald aantal jaren; 
• de huurder (of een groep van huurders) huurt het casco en heeft ten opzichte van de inbouw 

beschikkingsrecht; 
• de huurder groeit in de loop van een nader te bepalen tijd van 100% huurder naar 100% ei-

genaar ('huurkoop'). 
Voor flexibele woningen kan in het bijzonder de vorm huren van alleen het casco interessant zijn. Bij 
een flexibele woning is (meestal) in het ontwerp al gewerkt met een scheiding van drager (casco) en 
inbouw (zie hoofdstuk 4). Het inbouwpakket kan dan gehuurd of eigendom van de bewoner zijn. Ter
wijl de drager in eigendom zal blijven van de verhuurder. 

Cascoverhuur kan twee doelen dienen: 63 

• Levering van een kaal casco om zo optimale keuzevrijheid voor de huurder te bieden; 
• Levering van zo min mogelijk voorzieningen, voor lage woonlasten. 

In het eerste geval kan gedacht worden aan nieuwbouw en renovatie en in het tweede geval aan 
zelfbeheer in bestaande, bijzondere panden of in woningen die tijdelijk in bruikleen worden gegeven, 
in afwachting van sloop of renovatie. 

casco huren en inbouw huren 
In principe zal voor de drager een vaste huurprijs gevraagd worden. De huur voor het inbouwpakket 
kan varieren, dit bedrag is afhankelijk van de werkelijke kosten ervan. De kosten voor een gehuurde 
inbouw zullen in het geval van sociale woningbouw vaak aan een maximum gebonden worden. Dit om 
de woningen ook in de toekomst voor de doelgroep verhuurbaar te houden. 

Casco huren en inbouw kopen 
Inbouwproducten van een hogere kwaliteit dan gebruikelijk zullen voor bewoners alleen aantrekkelijk 
zijn als ze er zelf in kunnen investeren met een redelijke zekerheid dat de investering niet verloren zal 
gaan bij een verbouwing of verhuizing. Er moet dan dus de mogelijkheid zijn het inbouwpakket mee 
te nemen, of door te verkopen aan de volgende huurder. 
Bij koop van de inbouw zullen ook het beheer en onderhoud voor die delen bij de bewoner komen te 
liggen. 
Bij verschillende woningcorporaties (zoals SWS in Eindhoven en Het Oosten in Amsterdam) is bij wijze 
van experiment in delen van het woningbezit aan de huurders een cascohuurcontract aangeboden. 
Hierbij werden de inbouwdelen door de huurder zelf gekocht en aangebracht. De delen bleven eigen
dom van de huurder en die mocht ze bij het verlaten van de woning meenemen of verkopen aan de 
volgende huurder. Deze experimenten hebben echter geen vervolg gekregen, hoewel het bij bewo
ners zeer goed ontvangen werd, vanwege een aantal problemen: 63 

• Wetgeving: natrekkingsregel 
Het probleem van cascohuur is dat dit een overeenkomst is tussen huurder en verhuurder die in feite 
niet sarnengaat met de gangbare wetgeving. Hierin staat namelijk de 'natrekkingsregel' die ervoor 
zorgt dat alle inbouw van een woning, ongeacht de wijze van bevestiging of herkomst, tot het onroe
rend goed behoort. Inbouw wordt daardoor automatisch en altijd eigendom van de woningeigenaar, 
in dit geval de verhuurder. 
In de praktijk hoeft de regel geen groat bezwaar te zijn, zolang partijen de onderling gemaakte af
spraken in het huurcontract opvolgen. Maar de natrekkingsregel veroorzaakt nog een extra probleem, 

62 VROM-raad (1999). Huurl:Jeleid met contractvrijheid. Ministerie van VROM, Den Haag. 
63 Boekholt, J. Th., Kapteijns, J.H.M. , Tempe/mans Plat, Herman (1995). Basisboek Open Bouwen. Stichting Open Bouwen, 
Delft. 
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omdat deze regel het moeilijk maakt om inbouwelementen met een lening te financieren. Wettelijk 
gezien betreft de financiering bouwdelen die het eigendom zijn van de woningeigenaar en dus niet 
van degene die de lening afsluit. Het kan daardoor geen hypotheek zijn, maar een consumptief kre
diet. Oat heeft een veel hogere rente tot gevolg. 

• Woningcorporaties: sociale huisvestingstaak 
Ook moet de sociale huisvestingstaak van woningcorporaties in de beschouwing worden betrokken. 
Wanneer in alle woningen van een woningcorporatie de huurders zelf voor de inbouw moeten zorgen, 
kan dat op gespannen voet staan met hun koopkracht. Dit geldt vooral omdat zoals vermeld een le
ning voor een inbouwpakket, afgesloten door een huurder, alleen een consumptief krediet kan zijn en 
dus duur is. 
Hiervoor zijn verschillende oplossingen te bedenken. De eerste is dat de woningbouwvereniging zorgt 
voor de financiering van het inbouwpakket en de kosten ervan in de huur doorberekent. Dit hoeft de 
vrije keuze van de bewoner niet in de weg te staan. 
Een tweede mogelijkheid is dat de woningcorporatie de bewoners zelf het inbouwpakket laat financie
ren, maar die mogelijkheid slechts biedt in een beperkt deel van haar totale bezit. Oat kan wel een 
ongewenste scheiding van meer en minder koopkrachtige huurders tot gevolg hebben. 
Een derde oplossing is dat een woningbouwvereniging de bewoners per woning zelf laat kiezen uit 
huur of koop van het inbouwpakket. 

• Huursubsidie 
Nog een ander probleem wordt gevormd door het stelsel van de huursubsidie. Wanneer de bewoner 
eigenaar wordt van de inbouw, betaalt hij daarover geen huur. De huur die hij afdraagt aan de ver
huurder zal dus lager zijn dan deze voor een geheel afgewerkte woning zou zijn. Dit kan tot gevolg 
hebben dat deze huurder ook minder huursubsidie ontvangt, indien hij daarvoor in aanmerking zou 
komen. 

• Risico bij verhuizing 
Ook een belemmering voor cascoverhuur vormen de problemen die zich kunnen voordoen wanneer 
iemand verhuist. Een cascohuurder met gekochte inbouw loopt dan het risico dat zijn inbouw niet kan 
worden overgedragen. Een inbouwpakket dat niet bij verhuizing kan worden meegenomen zal geen 
hoge marktwaarde hebben, de financiele risico's zijn dus vrij groot. 
Volgens de natrekkingsregel zijn verhuurders wettelijk verplicht om onroerende goederen over te ne
men dan wel conform het huurcontract te laten verwijderen door de vertrekkende huurder. De ver
plichte overname van aard- en nagelvaste voorzieningen door een nieuwe huurder is wettelijk niet 
mogelijk. 

In het kort zijn er twee uitwegen mogelijk: collectief recht van opstal en in principe kale oplevering.64 

Collectief recht van opstal 
De inbouw kan tegen een genormeerde prijs worden overgedaan aan een vereniging van opstalhou
ders, zodat door de cascohuurder winst noch verlies geboekt wordt. 
Individueel recht op opstal (het in eigendom mogen hebben van (gedeelten van) gebouwen, bovenop 
of in de grond van een ander) is bijna onbetaalbaar. Het brengt notariele kosten met zich mee, en 
overdrachtsbelasting als bij beeindiging van de huur het recht op opstal vervalt en de inbouw eigen
dom wordt van de verhuurder. Bovendien heeft de huurder na beeindiging van het contract recht op 
een vergoeding. Als de verhuurder hiertoe verplicht wordt, zal hij zich willen bemoeien met de aard en 
waarde van de aan te brengen voorzieningen tijdens de huur, wat beperkend is voor de flexibiliteit. 
Door het recht van opstal eenmalig via een vereniging van opstalhouders te vestigen, valt het eigen
dom van de inbouw niet terug aan de verhuurder, maar aan deze vereniging. Hiermee worden er 
slechts eenmalig notariele kosten gemaakt en zal er geen overdrachtsbelasting hoeven worden afge
dragen. Ook het probleem van uit te keren vergoeding door de verhuurder vervalt hiermee. In de 
collectieve constructie kan de cascohuurder bij verhuizing de inbouw overdoen aan een ge"interesseer
de nieuwe cascohuurder. Hij voert zelf prijsonderhandelingen met een beperkte groep belangstellende 
en voldoende urgente kandidaten. Pas als de overdracht van de inbouw geregeld is kan de casco
huurder de huur opzeggen. Hiermee is de verhuurbaarheid van casco en inbouw voor de verhuurder 
van het casco voldoende gegarandeerd. 
In principe kale oplevering 
Een andere mogelijkheid is om de cascohuurder de overname van de inbouw zelf te laten regelen met 
zijn opvolger. Het casco moet in principe leeg worden opgeleverd, tenzij de volgende huurder de aan-

64 Hoezen, Mieke (2002). Je raakt eraan gewend. Wageningen Universiteit 
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gebrachte inbouwvoorzieningen wil overnemen. Deze volgende huurder wordt aangewezen door de 
verhuurder en kan dus niet, zoals bij collectief recht van opstal, door de vertrekkende huurder worden 
geselecteerd op bereidheid om de inbouw over te nemen. Als de aangewezen nieuwe huurder de 
inbouw niet wil overnemen, zal de vertrekkende huurder deze moeten verwijderen. Ditzelfde geldt, 
indien de tweede huurder vertrekt. Als deze voorzieningen van de eerste huurder heeft overgenomen, 
zal hij die moeten verwijderen als de derde huurder ze niet wenst over te nemen. De huurders heb
ben dus alle vrijheid, maar dragen zelf de financiele risico's met betrekking tot de inbouwvoorzienin
gen. 
Een cascohuurder kan hierbij, afhankelijk van het gehanteerde beleid voor zelf aangebrachte voorzie
ningen (ZAV) al dan niet rechten doen gelden op een vergoeding voor de inbouw, dan wel van de 
verhuurder, dan wel van de nieuwe huurder. De verhuurder hoeft geen verantwoordelijkheid te ne
men voor de inbouw, tenzij dit in het ZAV-beleid is vastgelegd. 

Praktijkervarinqen 
In de praktijk blijkt dat alleen bij de Solids daadwerkelijk cascohuur wordt aangeboden. Hier is de 
huurder volledig verantwoordelijk voor de inbouw. De vertrekkende huurder heeft voordrachtrecht om 
een opvolgende huurder aan te brengen. Zo kan een nieuwe huurder gezocht worden die de inbouw 
wil overkopen. Verhuurder Het Oosten blijft volledig buiten deze overeenkomst. 
Bij Flex-concept wordt waarschijnlijk de mogelijkheid geboden de badkamer en keuken leeg op te 
leveren, zodat deze door bewoners zelf aangeschaft (en onderhouden) kunnen worden. Hiervoor kan 
dan in de ZAV-regeling de afspraak worden opgenomen van 'eigendom blijft eigendom'. 
Bij een aantal andere voorbeeldprojecten is onderzoek gedaan naar cascohuur in combinatie met het 
kopen van de inbouw, maar dit is uiteindelijk vastgelopen op basis van de hierboven beschreven re
gelgeving. Het financiele risico voor het zelf aanschaffen van de inbouw is voor bewoners te groot. 
Hiervoor zijn geen geschikte financiele constructies (hypotheek). Met name voor sociale huur, maar 
ook voor de vrije sector huur. Om deze barriere op te heffen zou de overheid bijvoorbeeld de verhou
ding eigendom-huur aan moeten passen, waarbij het mogelijk wordt om een hypotheek te verkrijgen. 

6.2.2 Uitvoeren van wijzigingen 

De volgende situaties zijn mogelijke aanleidingen waarbij een huurder de flexibiliteit van zijn woning 
wil benutten: 

• Verhuizing (nieuwe bewoner) 
• Verandering samenstelling huishouden (bijvoorbeeld geboorte, overlijden, kind uit huis, extra 

persoon in huis) 
• Lichamelijke beperking (bijvoorbeeld tijdelijke of permanente invaliditeit) 
■ Verandering werksituatie (bijvoorbeeld gedeeltelijk of geheel thuis werken) 
■ Verandering inkomen (bijvoorbeeld men heeft meer te besteden en verlangt meer luxe) 
• Hobbyisme/trendvolging (bijvoorbeeld een open keuken is 'in') 

Of de aangeboden flexibiliteit ook daadwerkelijk benut wordt, is afhankelijk van de volgende factoren: 
• Neiging bewoners tot wijzigen 
• Wie voert wijzigingen uit? 
• Eventuele kosten van de wijzigingen 
• Mate van aanbieden/voorlichten over de flexibiliteit door de verhuurder 

Neiqinq bewoners tot wijziqen van hun woning 
Uit onderzoek naar de ervaringen van bewoners met flexibele woningen65 blijkt in hoeverre bewoners 
geneigd zijn tot het veranderen van hun woning: 

Indelingsflexibiliteit 
Wanneer bij het betrekken van de woning indelingsflexibiliteit wordt geboden, blijken bewoners daar 
vaak al snel concrete plannen mee te hebben. Zo wil men de keuken dichten, een extra slaapkamer 
creeren of de woonkamer vergroten. In de meeste gevallen worden deze plannen ook daadwerkelijk 
uitgevoerd. Veranderingen in de indeling tijdens bewoning vinden nauwelijks plaats. Reden hiervoor is 
dat men tevreden is over de gemaakte keuzes en dat bij het bepalen van de indeling bij het betrekken 

65 Hoezen, Mieke (2002). Je raakt eraan gewend. Wageningen Universiteit 
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van de woning mogelijke veranderingen in hun levenssituatie al zijn meegenomen. De enige wijzigin
gen die dan nog worden uitgevoerd zijn luxe veranderingen zoals het vergroten van de badkamer. 

Functionele flexibiliteit 
Bij het bepalen van de plaats van activiteiten in de woning, laten bewoners zich leiden door een aantal 
factoren. De belangrijkste zijn de lichtinval (zon) en gezinsgrootte. Oat ook het soort activiteiten een 
rol speelt wordt door geen van de ge·interviewde bewoners genoemd, maar bfijkt in alle gevallen wel 
zo te zijn. Het enige punt van de woning zelf dat een rol speelt, is de plaats van de thermostaat. In 
woningen waar de warmte centraal geregeld wordt, worden ondanks eventuele neutrafiteit van de 
vertrekken, activiteiten die een centrale plaats innemen gesitueerd in het vertrek waar de thermostaat 
hangt. 
De figging van vertrekken ten opzichte van elkaar, kan van invloed zijn op waar activiteiten een plaats 
krijgen. Zo is de plaats waar men de strijk doet afhankefijk van de plaats waar de gestreken was 
wordt opgeborgen, maar ook van waar de te strijken was vandaan komt. Wanneer kasten en droger / 
waslijnen zich bij elkaar in de buurt bevinden, is het gemakkelijker om deze plaats te bepalen. Toch 
geeft geen van de bewoners aan, de figging van bepaalde vertrekken ten opzichte van elkaar verve
lend te vinden. In een aantal gevallen wordt daarbij zelfs gezegd 'dat je daar wel aan went'. Oat men 
hierop zelf invloed kan hebben door de functie van die vertrekken te wijzigen, bijvoorbeeld, fijkt men 
niet in de gaten te hebben. 
Wijzigingen in de inrichting van de woning vinden meestal plaats als gevolg van een veranderde ge
zinssamenstelling. Zo leidt het krijgen van kinderen tot het creeren van speelhoekjes en het plaatsen 
van een babybox. Wanneer kinderen het huis verlaten worden naaikamertjes of logeerkamers inge
richt, of breekt men twee kamers door om een grotere kamer te verkrijgen. Opvallend is, dat het al 
dan niet sturend zijn van de woningplattegrond voor de inrichting niet van invloed is op de mate van 
verandering in inrichting. Hoe bepalend een plattegrond voor de inrichting ook is, wanneer men iets 
wil wijzigen, vindt men daar meestal ook wel de mogefijkheid voor. Dit neemt niet weg dat de platte
grond bepalend kan zijn voor de basisopstelling van de meubels, met name in de woonkamer. 

Volumeflexibiliteit 
Over de grootte van de vertrekken in de woning zijn de bewoners over het algemeen wel tevreden. 
De opmerking 'dat je er wel aan went' wordt ook in dit verband echter vaak gemaakt. Veel bewoners 
zouden graag een extra kamer willen, in veel gevallen om er dingen in op te bergen. Bergruimte heeft 
namelijk niemand genoeg. Wanneer flexibiliteit geboden wordt, zijn bewoners vaak geneigd om alle 
ruimte in de woning te gebruiken als effectieve woonruimte. Dit gaat dan ten koste van verkeers- en 
bergruimte. Andere bewoners zien meer in eenzelfde aantal ruimten als zij al hebben, maar dan van 
een groter oppervlak. Dit vergroot de mogelijkheden van de ruimte zelf. Daarnaast wordt nog ge
noemd, dat men de verdeling van de oppervlakte over de kamers niet goed vindt. Zo zijn er zowel 
'hele kleine hokjes' gemaakt waar eigenlijk maar een functie zou kunnen plaatsvinden, als 'balzalen' 
waar zoveel functies in kunnen plaatsvinden dat je er nooit een plek voor jezelf kunt vinden. Liever 
zouden deze bewoners een evenwichtiger verdefing van de ruimte gereafiseerd zien. Bewoners bfijken 
creatief in het zoeken van oplossingen voor ruimtegebrek. Het graven van een kelder en het plaatsen 
van een extra verdieping zijn nog niets bij het confisceren van de woning van de buren of het betrek
ken van het balkon bij de woning. Oat men ruimten af wil stoten komt minder vaak voor dan dat men 
extra oppervlak wil. Teveel woonoppervlak kan men niet hebben, tenzij het kosten kan besparen. 

Belevingsflexibiliteit 
Het hebben van zeggenschap over het interieur van de woning wordt door de bewoners die deze zeg
genschap daadwerkefijk hebben, ook echt gewaardeerd. Des te opvallender is het, dat niet alle bewo
ners die geen zeggenschap over het interieur van hun woning hebben, daar behoefte aan hebben. 
Wei bestaat er bij een aantal bewoners behoefte aan een duidefijke ZAV-regeling. Hoewel het ontbre
ken van een dergefijke regefing slechts voor enkele bewoners een reden is om geen veranderingen in 
de woning aan te brengen, vindt een aantal ge"interviewden de onduidelijkheid over regels en moge
fijkheden rond de overdracht van de woning vervelend. In projecten waar een informele regeling be
staat die duidelijk is voor alle bewoners, blijkt dan ook geen behoefte aan een formele ZAV-regefing te 
bestaan. 
Het bfijkt dat de meeste bewoners van huurwoningen geen behoefte hebben aan meer inspraak of 
zeggenschap op het uiterfijk van hun woning. Oat zouden ze in een andere huurwoning ook niet heb
ben. 
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Bij het uitvoeren van de wijzigingen is de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen huurders en 
verhuurders van belang. Wie doet wat? In principe is het zo dat wijzigingen die huurder zelf kan uit
voeren, ook door huurder zelf gedaan mogen worden. In de andere gevallen zullen via verhuurder 
vakmensen worden ingeschakeld. 

Indelingsflexibiliteit 
Afhankelijk van het soort inbouwelementen kan de bewoner zelf de wijzigingen uitvoeren, of is er hulp 
van vakmensen noodzakelijk. Bedoeling van de verhuurder is om de indelingsflexibiliteit zoveel moge
lijk zelf uitvoerbaar te laten zijn. Maar men heeft wel graag dat veranderingen in de plattegrond aan 
de verhuurder gemeld worden, onder andere met het oog op het creeren van onverhuurbare platte
gronden / plattegronden die niet voldoen aan het Bouwbesluit. Hoe deze 'meldplicht' in de praktijk tot 
uitvoer wordt gebracht, is nog niet duidelijk. 
Bijvoorbeeld bij de Kameleon woningen kunnen de binnenwanden door de bewoners zelf verplaatst / 
verwijderd worden, maar dit vereist wel enige handigheid. De trap kan binnen de middenzone over de 
voile beukbreedte van de woning vrij geplaatst worden, dit moet door vakmensen worden uitgevoerd, 
omdat het bovendien ook wijzigingen in de verdiepingsvloeren noodzakelijk maakt. 

Functionele flexibiliteit 
Voor functieflexibiliteit zijn geen bouwkundige ingrepen nodig. Bewoners kunnen zelf de functies die 
zij in de vertrekken uitvoeren en/of de plaatsing van het meubilair op elk gewenst moment verande
ren. In een aantal gevallen is in het bestemmingsplan al een functiewijziging wonen-werken opgeno
men. Hierdoor ontstaan nog meer mogelijkheden voor de woningen. Zo'n functiewijzigingen kan ook 
nog tijdens de exploitatie worden aangevraagd bij de gemeente, mocht een dergelijke situatie zich 
voordoen. 

Volumeflexibiliteit 
Volumeflexibiliteit wordt doorgaans niet door de bewoners zelf uitgevoerd. Op basis van de mogelijk
heden die de woning in zich heeft, kan de bewoner op een moment dat het gewenst en financieel 
mogelijk is, de wens tot uitbreiden bij de verhuurder kenbaar maken. 
Een andere mogelijkheid (met name bij koppelen van woningen) is dat de verhuurder op een bepaald 
punt in de tijd, als de verhuurbaarheid van de woningen af zou nemen, de woningen op eigen initia
tief uitbreidt om een andere groep huurders aan te spreken. 

Belevingsflexibiliteit 
Wijzigingen aan de gevelelementen en de indeling zullen niet door de bewoners zelf kunnen worden 
uitgevoerd. In samenspraak met de verhuurder zullen de benodigde elementen (eventueel uit opslag) 
kunnen worden aangeleverd en gemonteerd. 
Met betrekking tot wijzigingen in het interieur van de woning geldt dat de meeste aanpassingen door 
de huurders zelf gedaan kunnen worden. Hiervoor zal dan het ZAV-beleid gehanteerd worden. Om 
controle te houden op de wijzigingen in het interieur is het een mogelijkheid voor de verhuurder om 
pakketten hiervoor aan te bieden. Hiermee kan kan beter worden ingespeeld op de individuele wen
sen van de huurder. Het geeft huurders extra mogelijkheden om hun woning naar hun eigen wensen 
aan te passen, terwijl zeker is dat de wijzigingen bij verhuizing overgenomen zullen worden door de 
verhuurder. 

ZAV-Beleid 
Wanneer bewoners zelf voorzieningen toevoegen aan de woning, zijn goede afspraken in een ZAV
beleid belangrijk. De rol van de zogenaamde natrekkingsregel is al besproken in verband met casco
verhuur. Ook bij andere (traditionele) verhuurvormen zullen er afspraken gemaakt moeten worden. 
De overname van aard- en nagelvaste voorzieningen door een nieuwe huurder is zoals gezegd wette
lijk niet mogelijk. Toch komt dit in de praktijk wel vaak voor. Door middel van een akkoordverklaring 
neemt de nieuwe huurder dan de zelf aangebrachte voorzieningen met onderhoudsplicht van de ver
trekkende huurder over. 

Voor de uitvoering van een ZAV-beleid met extra vrijheden voor de huurder zijn geen aanpassingen in 
de algemene huurvoorwaarden nodig. Er zijn drie op te stellen standaardovereenkomsten tussen 
huurder en verhuurder met betrekking tot de uitvoering van Zelf Aangebrachte Voorzieningen: 
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• Toestemming voor de uitvoering van een l.AV met overnamevergoeding; 
• Toestemming voor de uitvoering van een l.AV zonder overnamevergoeding; 
• Toestemming voor de uitvoering onder de voorwaarde dat de l.AV uitsluitend geaccepteerd 

wordt indien de nieuwe huurder tot overname bereid is. 
Ondanks de informatieverstrekking over vergoedingen voor overname van l.AV's ontstaan er nogal 
eens meningsverschillen tussen huurder en verhuurder over de hoogte van de vergoeding en de voor
ziening waarvoor al dan niet een vergoeding wordt verstrekt. Huurders schatten de waarde van de 
door hen aangebrachte voorzieningen vaak veel hoger dan de werkelijke waarde voor de verhuurder. 
Betere voorlichting van tevoren zou hier uitkomst bieden. 
Verrekening van vergoedingen in de nieuwe huur heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de wo
ningvoorraad. Om de woningvoorraad betaalbaar te houden voor de primaire doelgroep, wordt daar
om vooraf, bij toetsing, alleen toestemming verleend indien er binnen de bereikbaarheidsgrens vol
doende huurruimte is. l.AV's die niet zijn aangevraagd, kunnen bij mutatie worden gelegaliseerd, mits 
zij aan technische eisen voldoen. Verstrekking van een vergoeding is ook hierbij wet afhankelijk van 
de ruimte binnen de huurgrenzen. 
Door verhuurders wordt in dit verband aangegeven, dat de meerwaarde of de toegevoegde kwaliteit 
betrekkelijk is. Indien de bedrijfswaarde van de woningen wordt verhoogd, wat slechts incidenteel het 
geval is, zal een overnamevergoeding worden verstrekt. Het betreft dan bijvoorbeeld het aanbrengen 
van een garage, centrale verwarming, of een aanbouw aan de woning. In de praktijk blijkt dat er 
slechts zelden vergoedingen worden uitgekeerd, aangezien het bij l.AV's meestal om 'modieuze' aan
passingen gaat. Hiervoor wordt dan geen vergoeding geboden, maar er wordt ook niets verdiscon
teerd in de huurprijs. Jaarlijks wordt in slechts 1 % van het huurwoningbestand een l.AV uitgevoerd 
die een wijziging van de huurprijs tot gevolg heeft. 

Door het aanbieden van pakketten kan beter worden ingespeeld op de individuele wensen van de 
huurder. Het geeft huurders extra mogelijkheden om hun woning naar hun eigen wensen aan te pas
sen, terwijl verhuurder er controle op houdt. 
Een andere kans voor de verhuurder is het tegen een huurverhoging bieden van een gunstig( er) on
derhoudsprogramma c.q. hulp bij wijzigingen voor de inbouw. Mogelijk zal de inbouw aan meer slijta
ge onderhevig zijn dan in een traditionele woning, als bewoners zelf met indelingen e.d. gaan 'expe
rimenteren'. Ook kan dit een oplossing zijn voor mensen die wel ge"interesseerd zijn in de flexibiliteit 
van hun woning, maar zelf niet zo handig zijn. 

Kosten van de wijzigingen 
Wanneer er met het wijzigen van de woning kosten gemoeid zijn (bijvoorbeeld van vakmensen, of van 
bij te plaatsen elementen), dan zijn de verhuurders daar duidelijk in: De kosten worden gedragen 
door de huurder die de veranderingen wil. Dit kan een eenmalige uitgave zijn, maar meestal een 
doorberekening in de huurprijs. Ook kwalitatieve verbeteringen (zoals het ontstaan van extra b.v.o. in 
de woning bij volumeflexibiliteit) zullen in de huurprijs tot uitdrukking warden gebracht. 

Mate van aanbieden flexibele mogelijkheden door de verhuurder 
Communicatie is erg belangrijk voor het gebruik van de flexibiliteit. Wanneer voor bewoners duidelijk 
is, wat zij kunnen en mogen met de mogelijkheden van hun woning, maken zij daar sneller gebruik 
van dan wanneer dit niet duidelijk is. Als de verhuurder bijvoorbeeld niet duidelijk aangeeft dat er 
andere regelingen zijn, gaan huurders ervan uit dat zij de woning bij verhuizing in originele staat moe
ten achterlaten. 

Belangrijk voor wijzigingen die niet zelfstandig door de huurder uitgevoerd kunnen worden is het vol
gende: Verhuurder moet beslissen in welke mate deze flexibele mogelijkheden aan de huurder wor
den aangeboden. 
Wanneer de mogelijkheden warden aangeboden, zullen er door de verhuurder voorschriften opgesteld 
moeten worden, onder andere voor: 

- Doorberekening van de kosten (materiaal, arbeid, etc.). 
- Frequentie van veranderen, mogelijk wordt er een limiet gesteld aan het aantal veranderingen 

per jaar. Dit kan te maken hebben met het doorberekenen van de kosten: verhuurder is ge
bonden aan een maximale jaarlijkse huurverhoging, teveel veranderingen kunnen een kosten
post voor de verhuurder warden. 
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- Elke voorgestelde verandering zal door verhuurder getoetst moeten worden. Dit heeft te ma
ken met het garanderen van veiligheid en comfort voor de huurder, maar ook met de ver
huurbaarheid op de lange termijn. Voorkomen moet worden dat er situaties ontstaan, die niet 
waarschijnlijk weer aan een volgende huurder aangeboden kunnen worden. 

Bij het niet aanbieden van alle mogelijke flexibiliteit aan de huurders, nemen de volgende bewoners in 
principe de woning over zoals de eerste bewoner deze heeft 'bedacht'. De verhuurder heeft dan geen 
extra beheertaken door de flexibiliteit, want huurder heeft qua gebruikersflexibiliteit alleen de be
schikking over de wijzigingen die hij zelf kan uitvoeren. 
Voor de verhuurder blijft qua voordelen door flexibiliteit over dat hij op het moment van afnemende 
verhuurbaarheid de flexibiliteit zelf kan benutten om de functionele levensduur te verlengen (zie 
§6.1.2). Het op deze manier 'bewaren' van de aanpassingsmogelijkheden wordt in dit verslag 'flexibili
teit als optie voor de toekomst' genoemd. 

In de praktijk blijkt dat meestal een combinatie wordt toegepast van bovenstaande mogelijkheden: 
aan tweede en latere bewoners wordt de flexibiliteit minder actief aangeboden. Maar wanneer bewo
ners zelf aangeven dat zij een verandering willen (en hier ook zelf voor willen betalen) is alles in prin
cipe mogelijk. 

6.2.3 Woonruimteverdeling 

Er zijn twee mogelijkheden voor de woonruimteverdeling, namelijk het zoeken naar een specifieke 
doelgroep voor de flexibele woningen, of geen speciale vorm van woningtoewijzing, uitgaande van de 
opzet dat flexibele woningen doelgroepneutraal zijn (aanpasbaar en daardoor geschikt voor elke mo
gelijke gebruiker). 

Doelgroep: flexisten 
Door Jasmijn van Tilburg 66 is een profiel geschetst van de doelgroep voor flexibele woningbouw. Het 
gaat om de zogenaamde 'flexisten'. 
Deze doelgroep bestaat uit mensen die kiezen voor het eigenzinnige, je leven inrichten naar je eigen 
wil en verlangens. Het is voor creatieve mensen met een eigen kijk op wonen. Een flexist is een per
soon die ge"interesseerd is in zijn of haar (toekomstige) woning of die kenmerken bezit waarbij een 
latente belangstelling voor flexibiliteit verwacht wordt. De doelgroep flexisten is echter niet te definie
ren aan de hand van de huidige huishoudenstypen. Alleen de hoogte van de opleiding blijkt een indi
catie te zijn van de mogelijkheid tot het behoren tot de doelgroep flexisten. 
Wanneer verhuurder wil dat er gedurende de hele levensduur van de woningen optimaal gebruik 
wordt gemaakt van de flexibele mogelijkheden, doet hij er goed aan de woningen aan deze specifieke 
doelgroep aan te bieden. Deze doelgroep kan bijvoorbeeld gevonden worden op de manier waarop 
verhuurder SWS de huurders voor de Kameleonwoningen selecteerde: door te adverteren met de 
flexibiliteit en ge·interesseerden uit te nodigen een 'sollicitatiebrief te schrijven met redenen waarom 
zij geschikte bewoners zouden zijn. 

Doelgroepneutraal 
Een veelgehoorde filosofie is dat flexibele woningen doelgroepneutrale woningen zijn. Wiede woning 
ook bewoont, diegene kan de woning volledig naar wens maken. Woonruimteverdeling kan dan op 
verschillende manieren plaatsvinden: 

• Distributiemodel: De woningzoekende schrijft zich in en wacht tot hij een woning krijgt aan
geboden. 

• Aanbodmodel: De woningzoekende (al of niet opgenomen in een bestand) kan zelf actief rea
geren op de gepubliceerde vrijkomende woningen. Hierbij kunnen (hoeft niet) door de ver
huurder voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld naar leeftijd, inkomen, e.a. 
Wanneer zich voor een woning meerdere gegadigden melden wordt de huurwoning meestal 
toegewezen aan de woningzoekende met de langste woonduur in de huidige woning, of de 
langste inschrijftijd op een wachtlijst. Hoe lang die woonduur moet zijn, is afhankelijk van de 
lokale schaarste aan woonruimte en de kwaliteitseisen die de woningzoekende aan zijn nieu-

66 Ti/burg, J. van (2002). Flexibiliteit richting gegeven: Een Post-occupancy evaluation bij flexibe/e woningen in de sociale 
huursector. TU Eindhoven, Eindhoven. 
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we woning stelt. Maar toewijzing zou dan bijvoorbeeld ook door middel van een verloting 
plaats kunnen vinden. 

Woonruimteverdelinq in de praktiik 
Uit de vraaggesprekken blijkt dat bij de voorbeeldprojecten een aantal keer op een bijzondere manier 
met de toewijzing is omgegaan. Dit gebeurde vanwege het experimentele karakter van deze projec
ten. Verhuurders wilden van de bewoners een extra inspanning vragen in het bouwproces en met 
betrekking tot evaluatie. Hierop is dan ook geselecteerd. Bij het Flex-concept wordt ervoor gekozen 
om de bewoners van het experiment ook niet op een bijzondere manier te selecteren, omdat het vol
gens verhuurder WonenBreburg van belang is voor het leerproces om te kijken hoe een 'doorsnee' 
groep bewoners omgaat met de geboden flexibiliteit. 

De uiteindelijke de bedoeling van alle ge"interviewde verhuurders is (na het slagen van het experi
ment) om bij de woonruimteverdeling geen onderscheid te maken tussen flexibele en traditionele 
woningen. De standaard toegepaste verdelingsmodel van de betreffende verhuurder zal aangehouden 
worden. Er zal dus niet gezocht worden naar een specifieke doelgroep van zogenaamde flexisten. 
Want de kracht van flexibele woningen is volgens deze verhuurders juist dat zij doelgroepneutraal zijn 
en zodoende voor elke bewoner geschikt zijn / geschikt gemaakt kunnen worden. 
Wei wordt nog een keer heel duidelijk opgemerkt dat altijd de eerste bewoner de grootste voordelen 
zal genieten van de flexibiliteit. Alie keuzes die door hem gemaakt worden, kunnen worden uitge
voerd. Wil een tweede bewoner dingen anders, dan is dat technisch mogelijk en de kosten zullen la
ger liggen dan voor verbouwingen in een traditionele woning, maar de kosten die gemaakt worden, 
zullen zonder uitzondering door elke verhuurder doorberekend worden aan de huurder die deze ver
anderingen wenst. Technisch is het mogelijk om alle keuzes weer opnieuw te maken. Wanneer een 
nieuwe bewoner heel veel veranderingen wil, wil deze dus eigenlijk een andere woning en kan hij 
misschien beter wachten tot er een woning wordt aangeboden die beter overeenkomt met zijn wen
sen, om niet met onnodig hoge kosten te zitten. 

6.2.4 Voorlichting 

Vooral bij vormen van flexibiliteit waarin de techniek een belangrijke rol speelt, zal een goede voor
lichting aan gebruikers van betekenis zijn. 
In de voorbeeldprojecten worden de eerste bewoners intensief begeleid bij het maken van de ver
schillende keuzes. Voor latere bewoners zal er een handboek opgesteld worden waarin de mogelijk
heden van de woning uiteengezet worden inclusief kostenconsequenties. Mogelijk wordt er nog extra 
voorlichting gegeven aan latere bewoners. 
Maar een belangrijke opmerking van een aantal verhuurders is dat er voor opgepast moet worden om 
bewoners tot veranderen te 'dwingen' door op teveel mogelijkheden te wijzen. Uitgangspunt is dat 
wanneer mensen een verandering willen, zij zich vanzelf zullen melden. 

6.3 Sociaal-maatschappelijke beheersaspecten 

Bijkomende aspecten van het beheer zijn de zogenaamde sociaal-maatschappelijke aspecten. Mogelijk 
is een aanvullende reden voor verhuurders om flexibel te bouwen een positieve verwachting met be
trekking tot het imago. Of men wil in maatschappelijk opzicht iets bereiken door in het flexibele pro
ject speciale aandacht te besteden aan de duurzaamheid ervan. 
In dit hoofdstuk zullen deze verwachtingen kort onder de loep worden genomen. 

6.3.1 Imago 

Het imago is het beeld dat bij diverse groepen bestaat van een verhuurder. Het kan gaan om het 
imago ten opzichte van (mogelijke) huurders/klanten, andere opdrachtgevers (concurrerende ver
huurders) en de overheid (gemeente, Rijk). Imago is onder te verdelen in een kenniscomponent 
(naamsbekendheid) en een attitudecomponent (reputatie). 
Een mogelijke bijkomstige reden om flexibel te bouwen is een verbetering van het imago van de ver
huurder. Uit de vraaggesprekken blijkt echter dat in het geval van de voorbeeldprojecten het verbete
ren van het imago geen enkele keer een overweging is geweest bij het besluit tot flexibel bouwen. Er 
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is dan ook geen onderzoek gedaan naar eventuele imagoverbeteringen. Wei wordt opgemerkt dat als 
het imago door het project verbeterd is (zowel naamsbekendheid als reputatie) dit een prettige bij
komstigheid zou kunnen zijn van het experiment. De projecten worden in eerste instantie opgestart 
om te voldoen aan interne doelstellingen van de verhuurder. Wat wel verwacht wordt in samenhang 
met het imago is een hogere klantsatisfactie. Maar ook hiernaar is (nog) geen onderzoek gedaan. 

6.3.2 Duurzaamheid en milieubelasting 

Het bereiken van duurzaamheid en terugdringen van de milieubelasting zijn geen specifieke doelstel
lingen voor de flexibele projecten. Maar, met name in samenspel met IFD bouwen worden op dit ge
bied wel positieve resultaten bereikt. 

Hergebruik 
Met name door demontabele technieken wordt in de voorbeeldprojecten de milieubelasting zo laag 
mogelijk gehouden. Er wordt zoveel mogelijk hergebruik van delen van de woningen nagestreefd. Het 
terugdringen van restafval is een bijkomend doel. Zo heeft het uitstellen van sloop bij het renovatie
project Flexibele Doorbraak een positieve uitwerking. Hergebruik van het casco en daarmee vermijden 
van afval zorgt voor een grote reductie in de milieubelasting 

Energieverbruik. 
Met betrekking tot het energieverbruik van de woningen is ook gezocht naar zo zuinig mogelijke op
lossingen. Zo haalt Asielzoekerscentrum Winterswijk een zeer lage epc-waarde ( energieprestatie coef
ficie nt), namelijk 0,55. De energieprestatiecoefficient is een maat voor het primaire energiegebruik. 
Het is de (gewogen) verhouding tussen het werkelijk jaarlijks energieverbruik en het toelaatbare ge
normeerde energieverbruik. Ter vergelijking: voor 2006 is vastgesteld dat de epc-waarde van woning 
maximaal 0,8 moet zijn. 
In samenwerking met de energieleverancier wordt aan het gehele complex groene energie geleverd. 

Materiaalgebruik 
Vanwege speculaties op een langere levensduur, is in een aantal projecten gekozen voor duurzame 
materialen voor het casco. Absolute uitschieter in dit opzicht is het project Solids, waar de duurzaam
heid van het casco een peiler van het concept vormt. 
Men wil in alle projecten de kwaliteit en levensduur van de verschillende elementen afstemmen op de 
exploitatieduur. 

6.4 Resume 

In dit hoofdstuk is de beheerfase behandeld. Op het gebied van fysiek beheer, verhuuraspecten en 
sociaal-maatschappelijk beheer zijn aandachtspunten voor flexibele woningen besproken. 

Het fysiek beheer is onder te verdelen in onderhoud en verbetering. Onderhoud wordt uitgevoerd als 
klachtenonderhoud, mutatieonderhoud en planmatig onderhoud. Verhuurders verwachten van flexibe
le woningen dat er minder mutatieonderhoud en planmatig onderhoud gepleegd zal hoeven worden. 
Onder andere vanwege een grotere betrokkenheid van huurders bij hun woning en de mogelijkheid te 
anticiperen op veranderende wensen binnen de huidige woning. Vooralsnog kunnen deze verwachtin
gen echter niet met praktijkervaringen onderbouwd worden. Flexibiliteit biedt wel, met name in com
binatie met demonteerbaarheid, de mogelijkheid om onderhoud efficienter uit te voeren. 
Investeringen in woningverbetering worden gedaan wanneer de functionele levensduur van woning
onderdelen ten einde loopt. Een groot voordeel van flexibel bouwen is een verlenging van de functio
nele levensduur (door inbegrepen aanpassingsmogelijkheden), waardoor op dat moment in de exploi
tatie een grote besparing behaald kan worden ten opzichte van een traditionele woning. In een 
traditionele woning zal een substantiele investering plaats moeten vinden om de woning verhuurbaar 
te houden, terwijl een flexibele woning relatief eenvoudig aangepast kan worden. 

Bij flexibele woningen zal extra aandacht besteed moeten worden aan de verhuuraspecten. Ten eerste 
zijn er mogelijkheden voor een meer flexibel huurcontract, de bouwtechnische scheiding van casco en 
inbouw leidt tot kansen voor het aanbieden van cascohuur, in combinatie met een inbouw die ge-
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huurd of gekocht kan warden. Er zijn hierbij enkele problemen: de wetgeving met de 'natrekkingsre
gel', voor woningcorporaties de sociale huisvestingstaak ( de doelgroep moet de inbouw kunnen finan
cieren) en huursubsidie die alleen over de cascohuur wordt berekend, en een risico bij verhuizing dat 
de inbouw niet overgedragen kan warden. Mogelijke uitwegen hiervoor zijn collectief recht van opstal 
en in principe kale oplevering. 
Ten tweede zijn er verschillende situaties denkbaar waarin een bewoner zijn woning aan wil passen. 
Hiervoor zijn duidelijke afspraken noodzakelijk tussen verhuurder en huurder, over de verdeling van 
verantwoordelijkheden. Een verhuurder zal moeten beslissen in welke mate de aanpassingsmogelijk
heden aan huurders warden aangeboden, vooral voor aanpassingen die door een huurder niet zelf
standig uitgevoerd kunnen warden. De doelgroep van de woningen kan daar eventueel op warden 
afgestemd. Als er op een specifieke doelgroep van 'flexisten' gericht wordt kunnen de aanpassings
mogelijkheden als marketing warden gebruikt. Deze doelgroep zal bereid zijn een hogere huur te be
talen voor een flexibele woning. 

Tenslotte is vastgesteld dat flexibel bouwen een positieve invloed kan hebben op het imago van de 
verhuurder en dat op de duurzaamheid en milieubelasting van projecten. Dit argument is echter niet 
van doorslaggevende betekenis voor opdrachtgevers. 
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In een exploitatieberekening van een woning gaat het erom dat investeringen van de verhuurder 
worden terugverdiend. De verhuurder zal naast dit terugverdienen rendement willen maken. Voor 
commerciele verhuurders is het rendement een belangrijk (zo niet het belangrijkste) financieel gege
ven. Het rendement dat op huurwoningen wordt behaald, kan worden afgezet tegen opbrengsten uit 
andere beleggingsvormen, bijvoorbeeld ander vastgoed, obligaties of aandelen. In de corporatiewe
reld spelen ook andere factoren een rot. De sociale taak, huisvesting van de doelgroep, wordt tegen
woordig ook wel 'maatschappelijk rendement' genoemd. 

7 .1 Onrendabele top 

Een verhuurder zal streven naar een zo groot mogelijk verschil tussen huuropbrengsten en exploita
tiekosten. Echter voor corporaties zijn de exploitatiekosten en huuropbrengsten veelal gebonden aan 
door de overheid opgelegde regels. Veelal zullen hierdoor de huuropbrengsten lager zijn dan de ex
ploitatiekosten. Hierdoor ontstaat een zogenaamde 'onrendabele top' bij de ontwikkeling van sociale 
woningbouwprojecten. De onrendabele top is dat deel van de investering, dat niet met de verhuur 
wordt terugverdiend. Ter indicatie: voor de periode 2004 tot en met 2007 zal in de corporatiesector 
het onrendabele deel van de investering gemiddeld per woning€ 28.070 zijn.67 

Corporaties kunnen niet ongelimiteerd onrendabele toppen op nieuwe woningen voor hun rekening 
nemen. De 'ruimte' daartoe wordt bepaald door de spelregels van het Waarborgfonds sociale woning
bouw68 (financieringsruimte) en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting69 (ruimte boven verplichte 
weerstandsvermogen). De Algemene Bedrijfs Reserve (ABR) van een corporatie wordt bepaald door 
voorschriften zoals die zijn vastgelegd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 70 Voor corporaties zijn 
die voorschriften bijzonder op het punt van de waarderingsgrondslagen. De corporatie heeft de wo
ningen tegen de historische kostprijs of tegen de bedrijfswaarde in de boeken staan. De laagste 
waarde is daarbij bepalend. De bedrijfswaarde is bij woningen de netto contante waarde van de op
brengsten en kosten die voortkomen uit de exploitatie van de woning. De historische kostprijswaarde 
is de som van de oorspronkelijke stichtingskosten waarop 2% per jaar (uitgaande van een 50-jarige 
exploitatiebegroting) is afgeschreven. De ABR is dus in vastgoedtermen bezien altijd laag en beperkt 
de leningscapaciteit en daarmee het aantal onrendabele toppen. De spelregels van het WSW en het 
CFV eisen dat een onrendabele top aan het begin van de exploitatieperiode direct ten taste van de 
ABR wordt gebracht. De ABR daalt daardoor en vermindert de leningscapaciteit voor volgende projec
ten. Een goede meerjarenplanning is dus van het grootste belang. Doordat er dus ook een maximum 
aan de onrendabele top zit is hiermee ook een maximum gegeven aan de totale kosten van het pro
ject. Hierdoor wordt een corporatie aardig wat bewegingsvrijheid ontnomen bij de ontwikkeling van 
nieuwe woningen. Om de investeringen voor de sociale doelgroep te financieren, verkopen corporaties 
delen van hun woningbezit of bouwen gecombineerde projecten in huur- en koopsector, waarbij de 
winsten op de koopwoningen bijdragen aan het afdekken van het onrendabele deel van de investering 
in huurwoningen. 

67 Centraal Fonds Volkshuisvesting (2005). Verslag financieel toezicht woningcorporaties 2005. CFV, Naarden. 
68 www.wsw.nl [januari 2006] 
69 www.cfv.nl [januari 2006] 
70 www.rjnet. nl [januari 2006] 
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7 .2 Netto Contante Waarde Methode 

Om het terugverdienen van de investering van een project te kunnen beoordelen in een exploitatiebe
rekening, wordt vrijwel altijd de Netto Contante Waarde methode (NCW-methocle) gebruikt. Dit is een 
methocle om de waarde van onroerend goed te bepalen met behulp van de toekomstige jaarlijkse 
kasstromen, inclusief de eventuele toekomstige verkoopopbrengst. 
De basis van de NCW-methocle ligt in het contant maken van alle verwachte positieve en negatieve 
kasstromen van het project naar het heden om zo de verwachte opbrengsten te kunnen vergelijken 
met de benocligde investering. Zo wordt een goed inzicht verkregen in de financiele gevolgen van een 
project, er wordt inzichtelijk gemaakt welk deel van de investering tijdens de exploitatie kan worden 
terugverdiend. 
De eerste (negatieve) kasstroom wordt gevormd door de stichtingskosten. Verdere kasstromen zijn 
onder andere de huuropbrengsten en de kosten voor onderhoud en beheer. Een project is in principe 
rendabel als de netto contante waarde positief is. 
De algemene formule om de Netto Contante Waarde uit te rekenen is: 

r 

NCW 

~ C 
NCW= ~ ( I ); 

l+r 

NCW = Netto Contante Waarde 
C; = Kasstroom 
r = disconteringsvoet 
i = 1...n 

De contante waarde van alle toekomstige kasstromen van een woning of complex wordt de bedrijfs
waarde genoemd. Dit geeft een actueel beeld van de verdiencapaciteit van de woning. De formule om 
de bedrijfswaarde van een huurwoning te bepalen is: 

n 

BW=I 
/=) 

H, -U, RWn 
----+----
(l+r)' t(l+rr 

BW = Bedrijfswaarde (op t=O) 
Ht = Huurinkomsten per termijn 
Ut = Exploitatie-uitgaven per termijn 
RWn = Restwaarde aan het einde van de beschouwde exploitatieperiode 
r = Discontovoet 
t = 1...n 
n = Aantal termijnen 

De bedrijfswaarde verschaft inzicht in de verdiencapaciteit van een complex. Bovendien kunnen door 
het maken van een bedrijfswaardeberekening de financiele risico's van een investering inzichtelijk 
worden gemaakt. 

7 .3 Parameters voor de Netto Contante waarde 

Om een exploitatieberekening te maken op basis van de Contante Waarde/Bedrijfswaarde - methocle, 
zullen de parameters uit de formule ingevuld moeten worden. Deze zijn: 

• Huurinkomsten 
• Exploitatie-uitgaven 
• Restwaarde 
• Disconteringsvoet 
• Exploitatieperiocle 
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Er zijn verder een aantal algemene kengetallen, die invloed uitoefenen op de hoogte van deze para
meters. Voor deze kengetallen zullen aannames voor de toekomst gedaan moeten worden: 

• Algemene inflatie 
• Huurprijsstijging 
• Bouwkostenstijging 

Een overzicht van deze kengetallen die van invloed zijn op de parameters uit de netto contante waar
de methode staat in tabel 7 .1. De onderbouwing van deze kengetallen is te vinden in bijlage 6. 

KENGETALLEN 
Algemene inflatie 
Huurprijsstijging 
Bouwkostenstijging 

Slecht weer scenario 

1,7 % 
2,3 % 
2,7 % 

Tabet 7.1 Kengetallen 

Gunsti scenario 

2,3 % 
2,9 % 
3,3% 

Gemiddeld scenario 

2% 
2,6 % 
3% 

Met betrekking tot de scenario's kan opgemerkt worden dat de huurprijsstijging doorslaggevend is 
voor de exploitatieresultaten. Wanneer de huurprijsstijging lager is, heeft dit een zodanige invloed op 
de exploitatie, dat de hiermee samenhangende lagere inflatie en bouwkostenstijging, in tegenstelling 
tot wat met betrekking van deze parameters afzonderlijk verwacht zou worden, in een slecht weer 
scenario terechtkomen. 

Met behulp van de vastgestelde kengetallen kunnen de parameters voor de exploitatieberekening 
worden ingevuld. 
Verwacht wordt dat de factor flexibiliteit invloed zal uitoefenen op deze parameters. Gezien het lage 
aantal ervaringsgegevens over flexibele woningen zullen hier inschattingen voor gemaakt moeten 
worden. Voor deze inschattingen kan de informatie uit het vorige hoofdstuk gebruikt worden. 

Om de gevoeligheid van de diverse parameters te toetsen en zo een manier te vinden om de factor 
flexibiliteit in de woningexploitatie berekening tot uitdrukking te brengen, zal gebruik worden gemaakt 
van een voorbeeld flexibele woning. De kenmerken van deze modelwoning zijn bepaald op basis van 
de gegevens uit de hoofdstukken 4 en 5. Het model heeft die flexibele ontwerpoplossingen, die in 
minimaal vijf van de voorbeeldprojecten werden toegepast: 

Model flexibele wonin 
Flexibiliteit: Stichtingskosten: €167 .000 
Indelingsflexibiliteit: - Grondkosten: €50.000 

- Beukbreedte 6 meter - Bouwkosten: €100.000 
- Vrij indeelbaar m.b.v. verplaatsbare binnenwanden - Bijkomende kosten: €17.000 
- Aanpasbare installaties 

Volumeflexibiliteit: 
- Verticale uitbreidbaarheid 
- Mogelijkheid tot koppelen van woningen 

Belevingsflexibiliteit: 

Inhoud: 400 m3 (bouwkosten/m3
: 

€250) 
BVO: 140 m2 

- Zeggenschap interieur ( materialen en kleuren vaste Locatie: Eindhoven 
inrichting) 

Tabet 7.2 Model flexibele woning 

Deze model flexibele woning zal gebruikt worden in spreadsheets met exploitatieberekeningen. Aller
eerst zal voor deze woning de invulling van de verschillende parameters huurinkomsten (maandhuur), 
exploitatie-uitgaven, restwaarde, disconteringsvoet en exploitatieperiode behandeld worden. In hoofd
stuk 8 zal aandacht besteed worden aan de mogelijke invloed van flexibiliteit op de parameters, en op 
de Netto Contante Waarde. 

7.3.1 Huurinkomsten 

De huurinkomsten van een complex worden bepaald door de jaarlijkse huurprijsstijging en de huur
derving. Huurderving wordt veroorzaakt door leegstand en oninbare huurachterstanden. Leegstand is 
onder te verdelen in mutatieleegstand en structurele leegstand. Mutatieleegstand is kortdurend en 
wordt veroorzaakt door het niet direct vinden van een nieuwe geschikte huurder. Structurele leeg-
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stand wordt veroorzaakt door een slechte marktpositie van de woningen. Deze vorm van leegstand 
komt in Nederland nauwelijks voor en is voor flexibele woningen helemaal niet te verwachten, vanwe
ge de aanpassingsmogelijkheden van die woningen. De gemiddelde huurderving in Nederland is 1,2% 
(zie tabel 7.3). 
Voor het bepalen van de huurinkomsten is het van belang onderscheid te maken in geliberaliseerde en 
niet-geliberaliseerde woningen. Geliberaliseerde woningen hebben een huur hoger dan het maximale 
bedrag voor Individuele Huursubsidie (IHS) 71

, € 597,54 per maand. Bij niet-geliberaliseerde woningen 
mag de huur niet hoger zijn de 'maximaal redelijke huur', die wordt berekend volgens de puntentelling 
van het woningwaarderingsstelsel (WWS). 

In onderstaande tabel staan de verhuurgegevens van woningcorporaties voor 2002-2004: 72 

Verhuur e evens 
2002 2003 2004 

Woningen (in procenten van totaal) 
Goedkoop 35,1 33,8 32,2 
Betaalbaar 59,5 60,8 62,3 
Duur 5,5 5,4 5,5 

Gemiddelde huur per woning per maand (x 1€) 334 347 360 

Huurachterstand in procenten van jaarhuur 1,6 1,4 1,6 
Huurderving in procenten van jaarhuur 1,1 1,2 1,2 
Huur in procenten van maximaal redelijke huur 68 68 69 
Gemiddeld aantal WWS-punten per woning 119 123 127 

Grenzen kale huur per maand (x 1€) 
Goedkoop <307 <317 <326 
Betaalbaar 307-472 317-486 326-500 
Duur >472 >486 >500 
Tabet 7.3 Verhuurgegevens 2002 tot en met 2004 (Bron: CFV} 

Uiteraard zal de bedrijfswaarde van een woning stijgen, naarmate de huurinkomsten hoger zijn. Aan
gezien flexibele huurwoningen met name voor woningcorporaties interessant zijn (Omdat zij als ver
huurder hun woningen relatief lang in eigen beheer houden. Commerciele verhuurders verkopen de 
woningen vaak op termijn, waardoor zij niet zelf alle voordelen van flexibiliteit zullen benutten), zat 
echter rekening gehouden moeten warden met de draagkracht van de sociale doelgroep. 
Vaak wordt de huurprijs van nieuwbouwwoningen van corporaties overigens 'politiek' bepaald door 
onderhandelingen tussen gemeente en corporatie. Dit komt doordat de gemeente de grand uitgeeft 
waarop de corporatie kan bouwen (corporaties voeren over het algemeen geen actieve grondpolitiek). 
Hierbij wordt bijvoorbeeld afgesproken dat de huur onder het maximum bedrag voor individuele huur
subsidie moet blijven. Op deze manier is het namelijk mogelijk dat elk huishouden dat in aanmerking 
komt voor een sociale woning ook in aanmerking kan komen voor huursubsidie, mocht het inkomen 
van de huurder ontoereikend zijn. Op deze manier is dus de huurprijs vastgelegd in de bouwpro
grammering. 

Er wordt voor de exploitatieberekeningen uitgegaan van een betaalbare woning met een niet
geliberaliseerde huurprijs. Als basis huurprijs voor de modelwoning is in eerste instantie uitgegaan van 
de gemiddelde huurprijs van corporatiewoningen in 2004: €360 per maand. De huurprijs wordt jaar
lijks verhoogd met de huurprijsstijging. 

7 .3.2 Exploitatie-uitgaven 

Tijdens de exploitatie zijn de volgende periodieke uitgaven te verwachten: 
• Onderhoudskosten 
• Beheerkosten 
• Belastingen en verzekeringen 

71 www.vrom.nl [september 2005] 
72 Centraal Fonds Vo/kshuisvesting (2005) . Verslag financiee/ toezicht woningcorporaties 2005. CFV, Naarden. 
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Onderhoudskosten 
In hoofdstuk 6 is onderscheid gemaakt tussen onderhoud en verbetering. Voor de onderhoudskosten 
wordt gerekend met een jaarlijks gemiddeld bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met de 
bouwkostenstijging. 

In het exploitatiemodel wordt gerekend met onderhoudskosten voor de model flexibele woning. Een 
referentiewoning hiervoor is woningtype 6 uit de Vastgoed Exploitatiewijzer 2004: eengezinswoning, 
gebouwd na 2000, hellend dak. 73 

liffti tffl h•i• t • ta ii•tii4 ;JJJiiM ,I I ,i •iJEfJ11dffli I :i i!+!JI 
Basis €483 
0/ /WW installatie €159 
Tabet 7. 4 Onderhoudskosten referentiewoning model 

Voor de onderhoudskosten wordt in het exploitatiemodel gerekend met €1014 per woning per jaar. 
(klachtenonderhoud €253 + planmatig onderhoud €642 + mutatieonderhoud €119) 

Verbeteringskosten kunnen worden bepaald op basis van een prognose van de functionele levensduur 
van de verschillende onderdelen van de woning. Over de hoogte en het moment van deze toekomsti
ge investering bestaat grote onzekerheid. Voor een flexibele woning worden echter geen verbete
ringskosten in de exploitatie meegenomen, omdat daar de functionele levensduur door middel van de 
in het ontwerp opgenomen flexibiliteit zonder extra investering verlengd kan worden (zie §6.1.2). 

Beheerkosten 
In deze categorie vallen bijvoorbeeld de volgende kosten: 
- Kosten om de woning opnieuw te verhuren na een wisseling van huurder; 
- administratie om de huur te innen; 
- overheadkosten. 
Beheerkosten zijn afhankelijk van onder andere het aantal eenheden in een complex, huuropbrengst, 
ligging, beheervorm, etc. Voor grote wooncomplexen wordt veelal een eenheidsprijs per woning ge
hanteerd die ligt tussen €115,- en €135,- per jaar. Gehanteerde percentages liggen tussen 3,5 en 
6,5% van de kale huur, waarbij 5% het meest gehanteerde percentage is.73 Dit percentage zal in de 
berekening gebruikt worden. 

Belastinqen en verzekerjnqen 
• Onroerende zaakbelasting (028) 

De hoogte hiervan is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woningen en van het belasting
tarief. De WOZ-waarde is de waarde die wordt vastgesteld in het kader van de Wet Waarde
ring Onroerende Zaken. De waarderingsgrondslag is de verkoopwaarde vrij van huur en ge
bruik. Deze wordt voor woningen vastgesteld met behulp van een vergelijkingsmethode. Het 
tarief wordt vastgesteld door de gemeente en is bepalend voor de verhouding tussen de 
WOZ-waarde en de uiteindelijk te betalen belasting. 
De onroerende zaakbelasting mag door de verhuurder worden doorberekend in de huurprijs. 
Het in 2005 geldende 028-tarief in Eindhoven voor woning-eigenaren is €1,82 per voile waar
de-eenheid van €2.268 van de WOZ-waarde. 74 Voor de modelwoning komt dit neer op €133 
per jaar. 

• Rioollasten 
In veel gemeenten dienen zowel de eigenaar als de gebruiker van de onroerende zaak riool
lasten te betalen. Sommige gemeenten heffen deze fasten alleen van de gebruiker. 
In Eindhoven zijn de jaarlijkse rioollasten voor de eigenaar €122 per aangesloten pand. Dit 
bedrag wordt aangenomen voor de modelwoning. 

• Verzekeringen 
Benodigde verzekeringen zijn opstalverzekering, brandverzekering, stormschadeverzekering 
en WA-verzekering. Met name de opstalverzekering is van belang voor de exploitatie
uitgaven. Voor de hoogte van het te verzekeren bedrag wordt doorgaans uitgegaan van de 

73 FGH Vastgoed Expertise B. V. (2004). Vastgoed Exploitatiewijzer 2004. Ten Hagen & Stam B. V., Den Haag. 
74 www.eindhoven.nf 
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herbouwwaarde. Oft:ewel het bedrag benodigd voor herbouw van het verzekerde gebouw on
middellijk na het voorval op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. 
Een indicatie van de jaarlijkse verzekeringspremie voor een rijtjeswoning is 0,800/oo. 75 (Wan
neer de woning is meeverzekerd in een pakket woningen). Voor de modelwoning betekent dit 
een premie van €134 per jaar. 

• Erfpacht 
Het kan zijn dat woningen gebouwd zijn op grand waarvoor erfpacht moet warden betaald. 
De hoogte van de erfpacht is in het verleden vastgesteld, maar zal op een zeker moment 
warden herzien. De erfpacht wordt dan vastgesteld op basis van de grondwaarde van dat 
moment. De ontwikkeling van de grondwaarde is onzeker. Ook de manier waarap de waarde 
wordt vastgesteld en de wijze waarap de erfpachtcanon daarvan wordt afgeleid kunnen ver
schillen. Verder wordt vaak de keuze geboden tussen het betalen van de canon en het afko
pen van de erfpacht 
De erfpacht uitgaven als percentage van de huurinkomsten liggen in de regel voor woningen 
tussen de bandbreedte 15% tot 25%. Een en ander is sterk afhankelijk van onderhouds- en 
beheerintensiteit en met name de hoogte van het huurniveau. Aangezien in Eindhoven zelden 
sprake is van erfpacht, wordt deze bij de modelwoning buiten beschouwing gelaten. 

Voor belastingen (O2B + rioollasten) zal in het exploitatiemodel gerekend warden met €255. Voor de 
verzekeringen wordt gerekend met €134. 

7 .3.3 Restwaarde 

Aan het einde van de exploitatieperiode kan de woning / het complex nog een restwaarde hebben. 
Deze kan bestaan uit de grondwaarde minus de sloopkosten (in het geval van sloop eventueel ge
volgd door nieuwbouw), of uit de verkoopopbrengst. De keuze hiertussen hangt samen met de wijze 
waarap de exploitatieperiode is bepaald en dus met de resterende levensduur. 
Om een inschatting te maken van de verkoopopbrengst kan de boekwaarde of de actuele marktwaar
de warden gebruikt. 

Voor de exploitatie van flexibele woningen zal, vanwege het concept van aanpasbaarheid aan de 
vraag in de markt, uitgegaan warden van een duur minimaal zolang als de economische levensduur 
van de woning. De economische levensduur kan gedefinieerd warden als de levensduur tot het mo
ment waarap de bedrijfswaarde bij doorgaande exploitatie lager wordt dan de restwaarde bij vervan
ging door een nieuwe huurwoning.76 

Deze restwaarde moet dan warden gezien als de grandinbreng voor de nieuwbouw, dus de waarde 
van de grand. Als de sloop gevolgd wordt door nieuwbouw en de grand daarvoor in het bezit blijft: van 
de verhuurder zullen er geen opbrengsten warden ontvangen aan het einde van de exploitatieperiode. 
Een mogelijkheid is wel om aan de opvolgende exploitatie een fictieve grandlast toe te kennen, die als 
ontvangst aan de huidige exploitatie kan warden toegevoegd. Hiervoor kunnen de grandkosten uit de 
stichtingskosten warden gebruikt (want er wordt vanuit gegaan dat grand waardevast is) minus de 
sloopkosten. 

Wanneer als indicatie van de restwaarde de prijs van de grand wordt genomen ( die toeneemt gedu
rende de levensduur van de woning), kan deze restwaarde aan het einde van de exploitatieperiode 
aanzienlijk zijn. Toch is deze parameter in de exploitatieberekening maar van beperkte invloed naar
mate deze kasstroom verder in de toekomst ligt. Bij een 10-jarige exploitatieperiode maakt de contant 
gemaakte restwaarde 50% tot 70% uit van de bedrijfswaarde, bij een 15-jarige periode is dit onge
veer 35% en bij een 20-jarige periode nog ongeveer 20%.77 Bij een periode van 50 jaar of !anger zal 
de restwaarde dus zeer geringe invloed uitoefenen op de NCW. Daaram is de restwaarde niet opge
nomen in de exploitatieberekening. In plaats daarvan wordt de grandprijs niet meegenomen in de 
stichtingskosten in de berekening. Dit bedrag hoeft: immers niet met de exploitatie terugverdiend te 
warden. 

75 FGH Vastgoed Expertise B. V. (2004). Vastgoed Exploitatiewijzer 2004. Ten Hagen & Stam B. V., Den Haag. 
76 Grois, V.H. (2001) . Financieel-economische grondslagen voor woningcorporaties. DUP, Delft. 
77 A.F. van Hulst RT (2004) . De disconteringsvoet voor taxaties: DV-tax, een nadere kennismaking. Masteropleiding SBV
MSRE®, Amsterdam. 
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7 .3.4 Disconteringsvoet 

De kasstromen worden door middel van de disconteringsvoet (r) vertaald naar het heden. De discon
teringsvoet staat gelijk aan de rendementseis op de investering. De hoogte van de disconteringsvoet 
is een keuze die door een verhuurder zelf wordt gemaakt, deze heeft geen invloed op de hoogte van 
de daadwerkelijk te realiseren opbrengsten en kosten, maar wel op de bedrijfswaarde die het exploi
tatiemodel laat zien. 

Corporaties hebben, in tegenstelling tot de meeste commerciele verhuurders, het grootste deel van 
hun bezit gefinancierd met vreemd vermogen. Een corporatie zal dus uit de exploitatie minimaal vol
doende rendement moeten halen om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. 
Hierom hanteren corporaties doorgaans een van de kapitaalmarktrente afgeleide disconteringsvoet, 
om uitdrukking te geven aan de verwachte rente die op de lange termijn voor de leningen moet war
den betaald. 
Voor commerciele verhuurders geldt dat de disconteringsvoet meestal wordt opgebouwd uit de reele 
risicovrije rente (rente op langlopende staatsleningen) plus de verwachte inflatievoet plus een risico
premie. De risicopremie staat voor de onzekerheid over verwachte rendementen. 
De disconteringsvoet kan bepaald worden met de volgende formule: 78 

r = i+rp-g 

i: het risicovrij te beha/en netto rendement (bijv. dat van langlopende staatsob/igaties); 
rp: een risico-opslag (meestal gesteld op 2-4%) 
g: de groeivoet van de verwachte netto huuropbrengsten (vaak ge/ijkgeste/d in % aan de verwachte infla

tie). Deze wordt meegenomen bij de bepaling van de disconteringsvoet wanneer men te maken heeft 
met een zogenaamde growing annuity of perpetuity (groeiende oneindige annuileit). 

De parameters uit deze formule worden als volgt ingevuld: 
i = 5,46% (rendement eeuwigdurende staatsleningen 79

) 

rp = 3,5% ( deze wordt hoog ingeschat omdat het flexibele woningen betreft, een nog altijd expe-
rimentele categorie woningen) 

g = 2,6% (zie kengetallen tabel 6.1) 
De disconteringsvoet (voor het gemiddelde scenario) wordt op basis van deze gegevens 6,4%. 
Voor het slecht weer scenario wordt 6,7% ingevuld, en voor het gunstige scenario 6,1%. 

Ter vergelijking, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft op basis van de algemene inflatie, de 
ontwikkeling van de reele rente en 10-jaars financieringsrente de disconteringsvoet voor woningcorpo
raties vastgesteld op 6,25%. 80 

7 .3.5 Exploitatieperiode 

Voor de exploitatieperiode kan worden uitgegaan van: 81 

• De economische levensduur: de levensduur tot het moment waarop de bedrijfswaarde bij 
doorgaande exploitatie lager wordt dan de restwaarde bij vervanging door een nieuwe huur
woning. 

• Een beleidsmatig vastgestelde exploitatieperiode: deze komt voort uit het voorraadbeleid van 
de corporatie, deze wordt vastgesteld op basis van de verwachte verhuurbaarheid en de 
waarde die wordt gerealiseerd bij verkoop. 

• De boekhoudkundige afschrijvingstermijn: de periode waarover de historische kostprijs wordt 
afgeschreven. 

Aanbevolen kan worden om bij het berekenen van de bedrijfswaarde uit te gaan van de economische 
levensduur, tenzij de verhuurder reeds besloten heeft de exploitatie eerder te beeindigen. In dat laat
ste geval moet men uitgaan van de beleidsmatig vastgestelde exploitatieperiode ( en de bijbehorende 
restwaarde). 

78 Have, George G.M. ten (1995). Taxatieleer onroerende zaken. Stenfert Kroese, Doetinchem. 
79 www.cbs.nl [September 2005] 
80www.wsw.nl [september 2005] 
81 Gruis, V.H. (2001). Financieel-economische grondslagen voorwoningcorporaties. DUP, Delft. 
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In onderstaande figuur is de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse woningvoorraad te zien:82 

Figuur 7.1 

Gemiddelde leeftijd van woningen, 1 januari 2003 
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Gemiddelde leeffijd woningen Nedertandse woningvoorraad (Bron: CBS) 

Standaard wordt door woningcorporaties bij nieuwbouw vrijwel altijd uitgegaan van een exploitatiepe
riode van SO jaar. Op basis hiervan wordt de afschrijving van de woningen bepaald. 
Maar uit statistische gegevens blijkt dat de kans gemiddeld 97% is dat een woning een levensduur 
van SO jaar haalt, 77% dat deze de leeftijd van 75 bereikt en 57% dat de woning 100 jaar wordt. 83 
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Op basis van bovenstaande gegevens lijkt het dus plausibel om in de exploitatie van een langere le
vensduur dan SO jaar uit te gaan. 
In hoofdstuk 8 zal bekeken warden wat de invloed op de exploitatie is van het rekenen met een lan
gere exploitatieperiode. Vooralsnog wordt echter nag gerekend met de 'standaard' periode van SO 
jaar, vanwege de vergelijkbaarheid van de model exploitatie berekening met traditionele berekenin
gen. 

7 .4 Woningexploitatie berekening 

Op basis van de in de vorige paragraaf besproken kengetallen en parameters, kan in een spreadsheet 
een woningexploitatie berekening voor de model flexibele woning warden opgesteld. Er zijn zoals 
weergegeven in tabel 7 .1 steeds drie verschillende waarden voor de kengetallen gebruikt, voor een 
gemiddeld scenario, een gunstig scenario en een 'slecht weer-scenario: 

82 Centraal Bureau voor de Statistiek (2004). Statistisch Jaarboek 2004. CBS, Heerfen 
83 Hoogers, Jeanne (2004). Bouwen met tijd. SEV, Rotterdam. 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

81 



■ Exploitatieberekening model flexibele woning 

Scenario: gemiddeld 

Parameters 
Maandhuur € 360 
Onderhoud per jaar € 1014 
Administratie en beheer: 5% kale huur € 216 
Belastingen € 255 
Verzekeringen € 134 
Restwaarde € 
Disconteringsvoet 6,4% 
Ex loitati riocle 50 

Bedrijfswaarde € 59.064 
Stichtingskosten € 117.000 

NCW € 57.936 

Exploitatieberekening model flexibele woning 

Scenario: gunstig 

Parameters 
Maandhuur € 360 
Onderhoud per jaar € 1014 
Administratie en beheer: 5% kale huur € 216 
Belastingen € 255 
Verzekeringen € 134 
Restwaarde € 
Disconteringsvoet 6,1% 
Ex loitati ·oc1e 50 

Bedrijfswaarde € 65.753 
stichtingskosten € 117.000 

NCW € 51.247 

Exploitatieberekening model flexibele woning 

Scenario: slecht weer 

Parameters 
Maandhuur 
Onderhoud per jaar 

€ 
€ 

360 
1014 

Administratie en beheer: 5% kale huur 
Belastingen 

€ 
€ 

216 
255 

Verzekeringen 
Restwaarde 
Disconteringsvoet 
Ex loitati riode 

Bedrijfswaarde 
Stichtingskosten 

€ 
€ 

134 

6,7% 
50 

€ 53.365 
€ 117.000 

NCW € 63.635 
Rguur7.3 Spreadsheets exploitatieberekening 

7.5 Resume 
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Kengetallen 
Huurprijsstijging 2,6% 
Huurderving 1,2% 
Bouwkostenstijging 3,0% 
Inflatie 2,0% 

Kengetallen 
Huurprijsstijging 2,9% 
Huurderving 1,2% 
Bouwkostenstijging 3,3% 
Inflatie 2,3% 

Kengetallen 
Huurprijsstijging 2,3% 
Huurderving 1,2% 
Bouwkostenstijging 2,7% 
Inflatie 1,7% 

Het doel van een verhuurder tijdens de exploitatie is het terugverdienen van zijn investering (rende
ment maken). Woningcorporaties hebben daarnaast nog een sociale doelstelling, het maken van zo
genaamd maatschappelijk rendement. Vanwege deze doelstelling en daarmee samenhangende regel
geving met betrekking tot huurprijzen, hebben sociale huurwoningen veelal een onrendabele top. Het 
streven is om deze zo klein mogelijk te houden. Om het terugverdienen van de investering van een 
project te kunnen beoordelen, wordt vrijwel altijd de Netto Contante Waante methocle (NCW
methode) gebruikt. Bij deze methode speelt de invulling van de parameters huurinkomsten, ex:ploita
tie-uitgaven, restwaarde, disconteringsvoet en exploitatieperiode een belangrijke rol. Deze invulling is 
in dot hoofdstuk gemaakt voor een model flexibele woning. Hiermee is een exploitatieberekening voor 
drie verschillende toekomstscenario's opgesteld in de vorm van spreadsheets. 
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De factor flexibiliteit in de woningexploitatie 

Momenteel wordt door verhuurders bij het opstellen van een exploitatieberekening voor flexibele wo
ningen, gebruik gemaakt van eenzelfde invulling van de verschillende parameters als voor traditionele 
woningen. Reden hiervoor is dat voor deze verhuurders het flexibele project een experiment is, op 
een kleine schaalgrootte. Zij willen zelf in de praktijk bekijken hoe de flexibele woningen zich 'gedra
gen' tijdens de exploitatie en moeten nog veel ideeen vormen. Echter, juist door aan te tonen dat de 
factor flexibiliteit tot besparingen in de exploitatie zal leiden, kunnen nieuwe opdrachtgevers overtuigd 
worden flexibel te gaan bouwen. En zoals in voorgaande hoofdstukken al meerdere malen is gecon
stateerd: een hogere schaalgrootte zal tot grotere besparingen leiden. Dus hoe meer er flexibel ge
bouwd wordt, hoe meer voordelen dit op kan leveren. 

8.1 Exploitatiescenario's 

Op basis van de gegevens over de realisatie en het beheer van flexibele woningen die in dit onderzoek 
verzameld zijn, kan gezocht worden naar een manier om de factor flexibiliteit tot uitdrukking te bren
gen in de woningexploitatie. Levert flexibel bouwen daadwerkelijk voordelen op in de exploitatie? In 
deze paragraaf worden verschillende scenario's opgevoerd, om inzichtelijk te krijgen hoe groot de 
invloed van flexibiliteit is in de exploitatie. 

8.1.1 SCenario 1: Maandhuur verhogen 

Wanneer een woningcorporatie een gangbare huurprijs voor haar doelgroep wil realiseren (De gemid
delde maandhuur voor een corporatiewoning was in 2004 €360) zal, bij gelijkblijvende waarden voor 
de overige parameters, een behoorlijke onrendabele top bestaan (€57.936). 

Exploitatieberekening model flexibele woning 

Scenario: gemiddeld 

Parameters 
Maandhuur € 360 
Onderhoud per jaar € 1014 
Administratie en beheer: 5% kale huur € 216 
Belastingen € 255 
Verzekerlngen € 134 
Restwaarde € 
Disconterlngsvoet 6,4% 
Ex loitati rlode so 

Bedrijfswaarde € 59.064 
Stichtlngskosten € 117.000 

NCW € 57.936 
RguurB.1 Onrendabele top bij gemiddelde maandhuur 

Kengetallen 
Huurprljsstijging 2,6% 
Huurderving 1,2% 
Bouwkostenstijging 3,0% 
Inflatie 2,0% 

Bij verder onveranderde parameters, blijkt een maandhuur van €588 benodigd om de exploitatie slui
tend te krijgen, dat wil zeggen een bedrijfswaarde gelijk aan de investeringskosten (figuur 8.2). Dit is 
nog onder het maximale bedrag voor individuele huursubsidie (€597,54). Een woningcorporatie zou 
deze huur dus nog net kunnen vragen, terwijl de woning bereikbaar blijft voor de sociale doelgroep. 

Wanneer de factor flexibiliteit tot uitdrukking wordt gebracht in een hogere huurprijs, kunnen ver
huurbaarheidsproblemen ontstaan, omdat huurders wellicht geen behoefte voelen aan een flexibele 
woning en liever voor minder geld een traditionele woning huren. Een mogelijkheid bij dit scenario is 
dan om de woningen niet doelgroepneutraal aan te bieden, maar te zoeken naar de doelgroep die 
'gaat' voor de flexibele mogelijkheden: de in §8.3.1 beschreven flexisten. 
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Exploitatieberekening model flexibele woning 

Scenario: gemiddeld 

Parameters 
Maandhuur € 588 
Onderhoud per jaar € 1014 
Administratie en beheer: 5% kale huur € 353 
Belastingen € 255 
Verzekeringen € 134 
Restwaarde € 
Disconteringsvoet 6,4% 
Ex loitati riode so 

Bedrijfswaanle € 117.000 
Stic:htingskosten € 117.000 

NC:W € 0 
RguurB.2 Benodigde maandhuur sluitende exploitatie 

Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

Kengetallen 
Huurprijsstijging 2,6% 
Huurderving 1,2% 
Bouwkostenstijging 3,0% 
Inflatie 2,0% 

8.1.2 Scenario 2: Langere functionele levensduur 

Een belangrijk verschil tussen flexibele en traditionele woning komt aan het licht tijdens het fysieke 
beheer. Wanneer de functionele levensduur van een traditionele woning ten einde is, zal er een inves
tering moeten warden gedaan in woningverbetering. Een flexibele woning heeft: daarentegen de aan
passingsmogelijkheden al vanaf het ontwerp in zich, zodat hier een substantiele investering achterwe
ge kan blijven. Deze invloed van de factor flexibiliteit kan zichtbaar warden gemaakt in de exploitatie, 
wanneer de exploitatie van de model flexibele woning vergeleken wordt met een exploitatie van een 
traditionele woning. 
Over de hoogte en het moment van de toekomstige investering in de traditionele woning bestaat gra
te onzekerheid. In de praktijk vindt woningverbetering meestal na 25-35 jaar plaats. De kosten van 
woningverbetering warden voor dit voorbeeld geschat op €20.00084 en de investering vindt plaats in 
jaar 30. Omdat de investering in jaar 30 plaatsvindt, wordt het bedrag €20.000 middels de bouwkos
tenindex ge"indexeerd naar tijdstip t=30, in dat jaar wordt dan een negatieve kasstroom aan de bere-
k . t d €48 545 • • • • • •• 
Exploitatieberekening model flexibele woning 

Scenario: gemiddeld 

Parameters 
Maandhuur € 360 
Onderhoud per jaar € 1014 
Administratie en beheer: 5% kale huur € 216 
Belastingen € 255 
Verzekeringen € 134 
Restwaarde € 
Disconteringsvoet 6,4% 
Ex loitati riode so 

Bedrijfswaanle € 59.064 
Stichtingskosten € 117.000 

Exploitatieberekening model traditionele woning 

Scenario: gemiddeld 

Parameters 
Maandhuur € 360 
Onderhoud per jaar € 1014 
Administratie en beheer: 5% kale huur € 216 
Belastingen € 255 
Verzekeringen € 134 
Restwaarde € 
Disconteringsvoet 6,4% 
Ex loitati riode so 

Bedrijfswaanle € 51.515 
Stic:htingskosten € 117.000 

NC:W € 65.485 

Kengetallen 
Huurprijsstijging 2,6% 
Huurderving 1,2% 
Bouwkostenstijging 3,0% 
Inflatie 2,0% 

Kengetallen 
Huurprijsstijging 2,6% 
Huurderving 1,2% 
Bouwkostenstijging 3,0% 
Inflatie 2,0% 

Investering woning-
verbetering jaar 30. 

RguurB.3 Verge!ijking exploitatie nexibele woning met traditionele woning met investering woningverbetering 

84 http://www.bouwkosten.nl Uanuari 2006]. 
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Hieruit blijkt dat door het inbouwen van een lange functionele levensduur inderdaad een grote bespa
ring in de exploitatie behaald kan worden. Namelijk €7549, een vermindering van de totale onrenda
bele top met 11,5%. De daadwerkelijke besparing in de praktijk zal onder andere afhangen van de 
vorm en mate van flexibiliteit die de flexibele woning in zich heeft, en het soort renovatie dat een 
vergelijkbare traditionele woning zal moeten ondergaan ( afhankelijk van de moeilijk te voorspellen 
eisen en wensen van de tijd). 
Een aanmerking op deze conclusie is dat gebleken is dat verhuurders veelal technisch onderhoud uit
stellen, wanneer ze weten dat er een woningverbetering gaat plaatsvinden. De onderhoudskosten 
voor de traditionele woning zullen dan hoogstwaarschijnlijk lager uitvallen dan het bedrag waarmee 
gerekend is. In onderstaande tabel is berekend wat een verlaging van de onderhoudskosten voor 
effect heeft op de oorspronkelijke NCW van - €65.485: 

Onderhoudskosten verlaa d met Effect 

5% -€ 64.252 1,9% 

10% - € 63.029 3,8% 
20% - € 60.553 7,5% 
30% -€ 58.086 11,3% 

40% - € 55.620 15,1% 
Tabe/8.1 Effect lagere onderhoudskosten op totale NCW 

Het blijkt dat het effect van verlagen van de onderhoudskosten pas vanaf 20% een rol van betekenis 
gaat spelen in de exploitatie. Bovendien staat tegenover uitstellen van onderhoud dat er meer klach
tenonderhoud uitgevoerd moet worden. En de onderhoudskosten van flexibele woningen kunnen ook 
lager uitvallen, doordat een efficientere uitvoering mogelijk wordt. Dit effect wordt hier dan ook ver
waarloosd. 

8 .1.3 Scenario 3: Langere exploitatieperiode 

Doordat de functionele levensduur door flexibel bouwen verlengd wordt, zullen de woningen ook een 
langere economische levensduur hebben. In §7 .2.5 is al geconcludeerd dat de gemiddelde woning in 
Nederland een stuk langere economische levensduur heeft dan de standaard 50 jaar waarmee door
gaans gerekend wordt. 
Door gebruik te maken van flexibele ontwerpoplossingen wordt nog eens een extra bijdrage geleverd 
aan een verlengde levensduur: 

Ontwerpoplossingen flexibiliteit voor een verlengde levensduur 

Indelingsflexibiliteit Beukbreedte woning 2'.: 6 meter 

Vrije indeelbaarheid (verplaatsbare elementen) 

Mogelijkheid van verzelfstandiging van ruimten binnen een woning 

Aanpasbaarheid van de installaties 

Functieflexibiliteit Grotere woning 

Volumeflexibiliteit Uitbreidbaarheid van de woning (horizontaal, verticaal en/of koppelen) 

Belevingsflexibiliteit Demontabele gevelelementen 

Demontabele vaste inrichting 
Tabet 8.2 Rexibele ontwerpoplossingen die bijdragen aan een langere /evensduur 

Overige maatregelen die een positief effect hebben op de verwachte levensduur zijn: 85 

• Componenten demontabel en daardoor gemakkelijk te vervangen (dak- en gevelelementen, 
montage kozijnen, installaties) 

• Materialen met lange levensduur (duurzaam) kiezen voor casco 
• Isolatiewaarde schil verhogen 
• Geluidsisolatie verbeteren 

Het verlengen van de exploitatieperiode zal een positieve invloed uitoefenen op de NCW. Er zijn im
mers meer jaren met positieve kasstromen. Het valt wel op, dat hoe verder in de toekomst, hoe klei-

85 Hoogers, Jeanne (2004). Bouwen met tijd. SEV, Rotterdam. 
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ner de jaarlijkse NCW wordt. Dit komt doordat kasstromen van verder in de toekomst contant ge
maakt naar het heden veel minder waarde hebben. 
Ook in onderstaande grafiek is af te lezen dat de invloed van een extra exploitatiejaar sterk afneemt 
naarmate de beschouwde periode langer wordt. Het maakt voor de berekening van de bedrijfswaarde 
dus nauwelijks uit of uitgegaan wordt van 80 of 200 jaar (hoogte van de bedrijfswaarde neemt af met 
minder dan 5%). Daarentegen neemt de bedrijfswaarde bij verlenging van de exploitatietermijn van 
25 naar 50 jaar met 36% toe.86 
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Rguur8.4 invloed exploitatieperiode op bedrijfswaarde 

Op basis hiervan wordt bekeken wat de invloed is op de bedrijfswaarde als de factor flexibiliteit tot 
uitdrukking wordt gebracht in een langere exploitatieperiode van 80 jaar. In bfjlage 7 is de complete 
exploitatieberekening voor een 80-jarige exploitatieperiode opgenomen. Daarin is goed de afname van 
de jaarlijkse NCW te zien. 

Exploitatieberekening model flexibele woning 

Scenario: gemiddeld 

Parameters 
Maandhuur € 360 
Onderhoud per jaar € 1014 
Administratie en beheer: 5% kale huur € 216 
Belastingen € 255 
Verzekeringen € 134 
Restwaarcle € 
Disconteringsvoet 6,4% 
Ex loitatie riode 50 

Bedrijfswaarde € 59.064 
Stichtingskosten € 117.000 

NCW € 57.936 

Exploitatieberekening model flexibele woning 

Scenario: gemiddeld 

Parameters 
Maandhuur € 360 
Onderhoud per jaar € 1014 
Administratie en beheer: 5% kale huur € 216 
Belastingen € 255 
Verzekeringen € 134 
Restwaarcle € 
Disconteringsvoet 6,4% 
Ex loitati riode 80 

Bedrijfswaarde € 66.302 
Stichtingskosten € 117.000 

NCW € 50.698 
Rguur8.5 Effect !angere exp/oitatieperiode 

Kengetallen 
Huurprijsstijging 2,6% 
Huurderving 1,2% 
Bouwkostenstijging 3,0% 
Inftatie 2,0% 

Kengetallen 
Huurprijsstijging 2,6% 
Huurderving 1,2% 
Bouwkostenstijging 3,0% 
Inftatie 2,0% 

86 Muller, A.F. (2005). Meer waardering voor de bedrijfswaarde - Het gebruik van de bedrijfswaarde a/s waarderingsgrondslag 
voor sociale huurwoningen. TU Eindhoven, Eindhoven. 
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Uit de berekening blijkt dat door het verlengen van de exploitatieperiode van 50 naar 80 jaar, de on
rendabele top van de modelwoning verkleind wordt met €7 .238 ( een verkleining van 12,5% ). 

8.1.4 Langere exploitatieperiode gecombineerd met langere functionele levensduur 

Bovenstaand is alleen het effect gemeten van 30 extra exploitatiejaren, voor dezelfde flexibele wo
ning. Het gaat er echter om, de invloed van flexibiliteit af te zetten tegen een traditionele exploitatie. 
Om dat te bereiken wordt dit scenario gecombineerd met scenario 2 (langere functionele levensduur). 
In de traditionele woning zal niet alleen na ongeveer 30 jaar, maar ook na ongeveer 60 jaar rekening 
gehouden moeten warden met een investering voor verbetering. Het volgende is het resultaat van 
deze berekening: 

Exploitatieberekening model flexibele woning 

Scenario: gemiddeld 

Parameters 
Maandhuur € 360 
Onderhoud per jaar € 1014 
Administratie en beheer: 5% kale huur € 216 
Belastingen € 255 
Verzekeringen € 134 
Restwaarde € 
Disconteringsvoet 6,4% 
Exploitatieoeriode 80 

Bedrijfswaarde € 66302 
Stichtingskosten € 117.000 

NCW € (50.698} 

Exploitatieberekening model traditionele woning 

Scenario: gemiddeld 

Parameters 
Maandhuur € 360 
Onderhoud per jaar € 1014 
Administratie en beheer: 5% kale huur € 216 
Belastingen € 255 
Verzekeringen € 134 
Restwaarde € 
Disconteringsvoet 6,4% 
Ex loitati riode 80 

Bedrijfswaarde € 55.903 
Stichtingskosten € 117.000 

NCW € 61.079 
RguurB.6 Combinatie exploifiJ/iescenario~ 

Kengetallen 
Huurprijsstijging 2,6% 
Huurderving 1,2% 
Bouwkostenstijging 3,0% 
Inflatie 2,0% 

Kengetallen 
Huurprijsstijging 2,6% 
Huurderving 1,2% 
Bouwkostenstijging 3,0% 
Inflatie 2,0% 

Investering woning-
verbetering jaar 30+60. 

Het verschil tussen deze twee exploitaties is €10.381 - een besparing van 170/o. Bij de 50-jarige ex
ploitatie werd door de langere functionele levensduur een besparing van 11,5% bereikt. 

Wanneer nu ook een combinatie met scenario 1 (maandhuur verhogen) wordt gemaakt, blijkt dat de 
benodigde maandhuur voor een sluitende exploitatie hierbij €536 zal moeten zijn. 

Als gerekend wordt met een exploitatiescenario waarin de factor flexibiliteit tot uitdruk
king is gebracht in plaats van met een traditioneel scenario, wordt zichtbaar dat flexibel 
bouwen tot besparingen in de exploitatie zal leiden. 

8.1.5 Knelpunten exploitatiescenario's 

Bij bovenstaande exploitatiescenario's zijn een aantal opmerkingen te ma ken: 
• In de scenario's is gebruik gemaakt van een model flexibele woning. Voor de bouwkosten en 

kosten voor onderhoud en verbetering zijn inschattingen gemaakt op basis van referenties. 
Werkelijke bedragen kunnen hiervan afwijken. De genoemde percentages in de scenario's 
moeten dan ook gezien warden als een indicatie van de grootte van de invloed die de factor 
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flexibiliteit kan hebben. In de spreadsheet kunnen voor elke willekeurige flexibele woning de 
bijbehorende bedragen warden ingevuld. 

• Bij het scenario lange functionele levensduur is het van belang welke onderdelen van de wo
ning flexibel zijn, om vast te stellen welke (delen van) woningverbetering niet te hoeven war
den uitgevoerd. Een tabel waarin de flexibiliteitsvormen zijn gekoppeld aan de functionele le
vensduur van verschillende woningonderdelen staat in §6.1.2. 

• Er is in dit onderzoek voor het uitvoeren van de exploitatieberekeningen gebruik gemaakt van 
de NCW-methode. De reden hiervoor is dat deze methode in de bouwsector de meest ge
bruikte en geaccepteerde methode is voor het maken van exploitatieberekeningen en het be
rekenen van bedrijfswaarden. Ook in andere sectoren wordt de NCW-methode het meest toe
gepast voor het maken van investeringsbeslissingen. Argumenten om juist de NCW-methode 
te gebruiken zijn: 

o Het gebruik van kasstromen: In tegenstelling tot inkomsten zijn kasstromen daadwer
kelijke geldstromen die op dat moment plaatsvinden. Inkomsten kunnen boekhoud
kundig aan een bepaalde periode warden toegekend. 

o Alie kasstromen van het project warden in de berekening meegenomen. Andere me
thoden negeren kasstromen na een bepaalde datum. 

o De kasstromen warden correct verdisconteerd. Er wordt rekening gehouden met de 
tijdswaarde van geld. 

Een consequentie van het verdisconteren van de kasstromen is dat rekenen met een langere 
levensduur maar een beperkte positieve invloed heeft op de totale exploitatie, terwijl een lan
gere (functionele) levensduur op basis van dit onderzoek wel het belangrijkste voordeel van 
flexibele woningen genoemd mag warden. Het effect hiervan kan dus maar ten dele in de ex
ploitatie tot uitdrukking warden gebracht. 

• De kengetallen die warden gebruikt in de exploitatieberekeningen, zijn gebaseerd op aanna
men en schattingen voor de toekomst. Hoe verder naar de toekomst, hoe onbetrouwbaarder 
deze getallen warden. In onderstaande figuur zijn bijvoorbeeld de schommelingen te zien 
waaraan de inflatie de afgelopen veertig jaar onderhevig was. 
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Hoe verder in de toekomst een kengetal voorspeld moet warden, hoe meer kans er is op on
verwachte schommelingen. Dus hoe langer de exploitatieperiode waarmee gerekend wordt, 
des te onbetrouwbaarder wordt de totale NCW. 

8.2 Cascohuur en de exploitatie 

In de voorgaande paragraaf zijn een aantal manieren getoond, waarop de factor flexibiliteit in de ex
ploitatie berekening tot uitdrukking kan warden gebracht. Met betrekking tot cascohuur zijn er een 
aantal bijkomende aandachtspunten te noemen voor bij het opstellen van de exploitatie: 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

89 
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Bij deze contractsvorm zal er in de exploitatie gerekend warden met verschillende exploitatie
perioden voor het casco en voor de inbouw. Voor het casco kan gerekend warden met de lan
gere exploitatieduur van 80 jaar. Voor de inbouw geldt een kortere levensduur. Hiervoor kun
nen door een verhuurder eventueel verschillende (huur)pakketten aangeboden worden, in 
verschillende prijsklassen, om optimaal aan de wensen van huurders te voldoen. 
Bouwdelen die als inbouw geclassificeerd worden, zijn: 
• Binnenwanden 
• Installaties 
• Keuken 
• Sanitair 
Deze delen zijn in flexibele woningen bewust veranderbaar gemaakt. Wanneer nu over de le
venscycli van deze onderdelen gesproken wordt, gaat het over het tijdstip van vetvangen van 
deze onderdelen en niet om het verplaatsen. 
De volgende cyclustijden kunnen gebruikt worden voor de inbouw: 

Onderdeel Cyclustijd 
Binnenwanden 50 jaar -> met name wanneer de wanden van tijd tot tijd van plaats ver

anderen, kunnen ze sneller slijten dan in een traditionele woning. 

Installaties 30 jaar -> Aanpassingen zullen vaker plaatsvinden, maar grote componen
ten hebben een cyclustijd van 30 jaar. 

Keuken 15 jaar -> Technisch zal een keuken nog wel langer meegaan, rnaar door 
veranderende wensen van bewoners zal de keuken gemoderniseerd moeten 
worden. 

Sanitair 15 jaar -> Hiervoor geldt hetzelfde als voor de keuken. 

Tabel 8.3 Cydustijden inbouw 

Van belang bij deze contractsvorm is het afstemmen van het onderhoud op de levenscycli van 
de inbouwdelen. Net als bij traditionele woningen waar onderhoud wordt uitgesteld als er een 
verbetering aankomt, zal hier ook een deel van het onderhoud niet plaats hoeven vinden. Mo
gelijk kunnen er verschillende onderhoudscontracten aan de inbouwhuur warden gekoppeld. 

• Cascohuur met inbouw kopen 
Hierbij heeft de verhuurder alleen verantwoordelijkheid voor het casco. Mogelijk kan de ver
huurder zich wel bemoeien met het vinden van een nieuwe huurder die eventueel de inbouw 
van de vorige over wil kopen. 
De maandhuur dient zo vastgesteld te worden, dat huurders nog financiele ruimte over heb
ben voor het aanschaffen van inbouwelementen. 

8.3 Resume 

In dit hoofdstuk is bekeken hoe de factor flexibiliteit tot uitdrukking kan warden gebracht in de wo
ningexploitatie berekening. Hiervoor zijn drie exploitatiescenario's vastgesteld: maandhuur verhogen, 
langere functionele levensduur en langere exploitatieperiode. Het meest merkbaar is het positieve 
effect van flexibiliteit wanneer deze scenario's met elkaar gecombineerd worden. 
Opgemerkt wordt dat per woning bekeken dient te worden welke flexibiliteit aanwezig is, en van wel
ke woningonderdelen daarmee de functionele levensduur verlengd wordt. Van alle parameters dienen 
bovendien de correcte waarden bekend te zijn. Dan kan per woning afzonderlijk de exacte besparing 
in de exploitatie ten opzichte van een vergelijkbare traditionele woning worden vastgesteld. 
Het blijkt dat wanneer gerekend wordt met een exploitatiescenario waarin de factor flexibiliteit tot 
uitdrukking is gebracht, in plaats van met een traditioneel scenario, zichtbaar wordt gemaakt dat 
flexibel bouwen tot besparingen in de exploitatie zal leiden. 
Wanneer er cascohuur wordt aangeboden, zijn er een aantal extra aandachtspunten met betrekking 
tot de exploitatie. Wanneer cascohuur gecombineerd wordt met inbouwhuur is het van belang het 
onderhoud af te stemmen op de cyclustijden van de inbouw. Deze kan verschillend zijn, mede afhan
kelijk van de pakketten die door verhuurder worden aangeboden. Bij cascohuur met inbouw kopen 
heeft de verhuurder alleen verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het casco. 
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Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Conclusies 

Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

In het begin van het onderzoek is de probleemstelling als volgt geformuleerd: 
Wat zijn de succesfactoren voor verhuurders met betrekking tot de realisatie en het beheer van een 
flexibel woningbouwproject? 
In deze paragraaf zal aan de hand van conclusies uit dit onderzoek de probleemstelling beantwoord 
worden. 

9.1.1 Realisatie van flexibele woningen 

Bij het maken van het ontwerp worden keuzes gemaakt met betrekking tot de vorm en de mate van 
flexibiliteit die in de woning worden opgenomen. Er zijn vier vormen flexibiliteit: indelingsflexibiliteit, 
functionele flexibiliteit, volumeflexibiliteit en belevingsflexibiliteit. Elke vorm kan via een aantal ver
schillende ontwerpoplossingen tot stand komen. Met betrekking tot de regelgeving zijn er voor het 
ontwerp geen grote hindernissen te verwachten. Voor enkele mogelijke knelpunten zijn in de praktijk 
al oplossingen gevonden. 
Flexibele woningen kunnen gebouwd worden, zonder dat dit hogere stichtingskosten tot gevolg heeft. 
De keuze voor flexibele ontwerpoplossingen kan wel invloed uitoefenen op de totstandkoming van de 
bouwkosten. 

Succesfactoren realisatie van flexibele woninqen 
• Bepaal welke vorm van flexibiliteit bereikt moet worden, en kies op basis daarvan voor flexi

bele ontwerpoplossingen. 

• Er zijn een aantal grondprijsmethodes, waarbij de berekening van de grondprijs zal uitkomen 
in het voordeel van een flexibel complex. Ook zijn er methodes waarmee juist een hogere 
grondprijs bepaald wordt. Lobbyen bij de gemeente voor het hanteren van een gunstige me
thode kan eventueel een besparing op de grondprijs opleveren. 

• Om de bouwkosten zo laag mogelijk te houden, dient rekening gehouden te worden met de 
invloed van woninggrootte, hoogte (hoogbouw), projectgrootte (grondgebonden woningen) 
en locatie. 

• Een aantal flexibele ontwerpoplossingen leidt tot hogere bouwkosten dan vergelijkbare traditi
onele oplossingen. Toepassing van deze oplossingen kan hogere totale bouwkosten van het 
project tot gevolg hebben. 

• Door flexibel bouwen te combineren met industrieel en demontabel bouwen (IFD) zijn bespa
ringen op de bouwkosten mogelijk. Voorwaarde hiervoor is echter dat een bepaalde schaal
grootte gerealiseerd wordt. 

9.1.2 Beheer van flexibele woningen 

Het beheer van flexibele woningen blijkt op een aantal punten af te wijken van het beheer van traditi
onele woningen. Het is met name belangrijk om te bepalen hoe wordt omgegaan met eventuele ver
anderingen die tijdens de exploitatie aangebracht kunnen worden en de verdeling van verantwoorde
lijkheden die daarbij hoort. 
In de exploitatie zijn voornamelijk besparingen te verwachten met betrekking tot onderhoud en wo
ningverbetering. Een grote investering ten behoeve van verlenging van de functionele levensduur is 
voor flexibele woningen, in tegenstelling tot traditionele woningen, niet te verwachten. 
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Momenteel wordt bij flexibele projecten doorgaans gebruik gemaakt van dezelfde parameters in de 
exploitatie berekening als bij traditionele projecten. 
In dit hoofdstuk is bekeken hoe de factor flexibiliteit tot uitdrukking kan warden gebracht in de wo
ningexploitatie berekening. Hiervoor zijn drie exploitatiescenario's vastgesteld: maandhuur verhogen, 
langere functionele levensduur en langere exploitatieperiode. Het meest merkbaar is het positieve 
effect van flexibiliteit wanneer deze scenario's met elkaar gecombineerd warden. Wanneer gerekend 
wordt met een exploitatiescenario waarin de factor flexibiliteit tot uitdrukking is gebracht, in plaats 
van met een traditioneel scenario, is te zien dat flexibel bouwen tot besparingen in de exploitatie zal 
leiden. 

Succesfactoren beheer van flexibele woningen 

Fysiek beheer 
• Gebruik maken van flexibiliteit bij het uitvoeren van onderhoud. Woningonderdelen (bijvoor

beeld installatiecomponenten, gevelelementen) kunnen gemakkelijker bereikt warden, waar
door onderhoud sneller en efficienter plaats kan vinden ( dus goedkoper). Dit heeft meer suc
ces naarmate de flexibiliteit gecombineerd wordt met demonteerbaarheid. 

• De wensen van huurders op de lange termijn zo goed mogelijk inschatten, om de juiste flexi
biliteitsvormen in de woning op te nemen. -> Investeringen ten aanzien van verbetering van 
de woningonderdelen oppervlakte en aantal ruimten woning, woonvorm, tegengaan hinderlij
ke situaties, prive buitenruimte en (bouw)stijl, kunnen in een flexibele woning voorkomen 
warden doordat deze al op dergelijke aanpassingen is voorbereid. 

• Loskoppeling van de onderdelen sanitair, keuken en installaties van de vaste onderdelen van 
de woning. -> De functionele levensduur van sanitair, keuken en installaties kan niet met 
flexibiliteit verlengd warden. Door deze onderdelen ontwerptechnisch variabel te maken en/of 
te zorgen voor overcapaciteit of extra ruimte, zal het vervangen met minder handelingen 
en/of minder beschadigingen aan omliggende bouwdelen gepaard gaan. 

• Daadwerkelijk zeggenschap over de woning aanbieden (meer dan inspraak). Door een grotere 
betrokkenheid zullen bewoners zuiniger met hun woning omgaan, wat minder (klach
ten )onderhoud tot gevolg kan hebben. Oak kan een grotere betrokkenheid bijdragen aan een 
daling van de mutatiegraad ( en daarmee mutatieonderhoud). 

• Het kan van belang zijn inzicht te krijgen in verhuisredenen. Mogelijk hebben bewoners geen 
notie van de mogelijkheid hun eigen woning aan te passen aan hun veranderende wensen, 
waardoor de mutatiegraad onnodig hoog blijft. 

Verhuuraspecten 
• Cascohuur in combinatie met inbouwhuur -> Het aanbieden van verschillende inbouwpakket

ten van verschillende kwaliteits- en prijsklassen tegen variabele huurprijzen. In de sociale wo
ningbouw rekening houden met verhuurbaarheid voor de doelgroep in de toekomst: maxi
mum verbinden aan de kosten voor een gehuurde inbouw. 

• Informatie verstrekken over de mogelijkheden van functieflexibiliteit. -> Functieflexibiliteit is 
de enige flexibiliteitsvorm die zonder bouwkundige ingrepen toegepast kan warden. Bewoners 
lijken echter niet in de gaten te hebben dat zij met deze vorm van flexibiliteit de woning beter 
kunnen laten aansluiten op hun leefpatroon en gewoonten. 

• 'Meldplicht' van wijzigingen. -> Huurders zouden gehouden moeten kunnen warden aan een 
soort 'meldplicht' van wijzigingen die zij zelfstandig in de woning aanbrengen. 
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o Verhuurder kan in de gaten houden of de woning blijft voldoen aan de (veilig
heids )eisen uit het Bouwbesluit. 

o Verhuurder houdt overzicht van de staat van de woningen. 
o Verhuurder krijgt inzicht in de richting waarin bewonerswensen zich ontwikkelen. Dit 

kan voor toekomstige projecten nuttige informatie opleveren. 
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• Duidelijke regels opstellen met betrekking tot zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV). -> On
duidelijkheid over regels en mogelijkheden rond de overdracht van de woning kan het benut
ten van flexibiliteit in de weg staan. Een informele regeling volstaat al. 

• Het aanbieden van pakketten met aanpassingen -> Hiermee kan beter worden ingespeeld op 
de individuele wensen van de huurder. Het geeft huurders extra mogelijkheden om hun wo
ning naar hun eigen wensen aan te passen, terwijl verhuurder er controle op houdt. 

• Het tegen een huurverhoging bieden van een gunstig( er) onderhoudsprogramma c.q. hulp bij 
wijzigingen voor de inbouw. -> Mogelijk zal de inbouw aan meer slijtage onderhevig zijn dan 
in een traditionele woning, als bewoners zelf met indelingen e.d. gaan 'experimenteren'. Ook 
kan dit een oplossing zijn voor mensen die wel ge'interesseerd zijn in de flexibiliteit van hun 
woning, maar zelf niet zo handig zijn. 

Financieel beheer 
• Het tot uitdrukking brengen van de factor flexibiliteit in de woningexploitatie. Door voor flexi

bele woningen in de exploitatieberekening uit te gaan van een andere invulling van de para
meters van de NCW-methode, dan voor traditionele woningen, kunnen de voordelen van 
flexibel bouwen in financieel opzicht zichtbaar gemaakt worden. Wanneer in de exploitatie op 
basis van de kenmerken van flexibele woningen wordt uitgegaan van een langere functionele 
levensduur en/of een langere exploitatieperiode, worden voor een model flexibele woning be
sparingen op de onrendabele top zichtbaar tot 17%. Dit percentage kan varieren, voor ver
schillende flexibele woningen, maar een besparing is verzekerd. Naar aanleiding van de opge
nomen flexibiliteit kan er ook voor gekozen worden om de maandhuur van de woningen te 
verhogen. Dit scenario is voornamelijk realiseerbaar wanneer ervoor wordt gekozen alle soor
ten wijzigingen (zowel zelfstandig als niet-zelfstandig uit te voeren) actief aan te bieden, en 
hier een specifieke doelgroep bij te zoeken met interesse in flexibel wonen (flexisten). 

9.2 Aanbevelingen 

Geconcludeerd is dat flexibele woningen voor verhuurders een goede mogelijkheid bieden om ver
huurbaarheid op de lange(re) termijn te garanderen. Flexibele woningen zijn zonder meerkosten ten 
opzichte van traditionele woningen te realiseren. 
Om tijdens de exploitatie de voordelen die de flexibiliteit kan bieden optimaal te benutten, volgen hier 
een aantal aanbevelingen voor de toekomst. Er worden zowel aanbevelingen gedaan aan opdrachtge
vers / verhuurders en aan de overheid, en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

9.2.1 Aanbevelingen voor opdrachtgevers/verhuurders 

• Voor de beslissing tot flexibel bouwen genomen wordt, duidelijk voor ogen hebben of de 
flexibiliteit voornamelijk wordt aangebracht als optie voor de toekomst (verlengen van de 
functionele levensduur), of dat ook gericht wordt op gebruikersflexibiliteit. Als er ook gebrui
kersflexibiliteit aangeboden gaat worden, inclusief niet-zelfstandig door de huurder uit te voe
ren wijzigingen, is het verstandig te richten op een specifieke doelgroep (flexisten). In het an
dere geval kunnen de woningen doelgroepneutraal worden aangeboden. 

• IFD-bouwen in plaats van flexibel bouwen. Voordelen van flexibel bouwen kunnen vergroot 
worden door dit te combineren met industrieel en demontabel bouwen. Zo kunnen er door 
gebruik te maken van IFD-technieken besparingen op de bouwkosten en onderhoudskosten 
gerealiseerd warden. 

• Het bouwen van flexibele projecten op grote(re) schaalgrootte. Veel besparingen die door 
middel van flexibel bouwen behaald kunnen worden, zijn pas te realiseren wanneer er op gro
tere schaal gebouwd wordt. Er zullen meer opdrachtgevers enthousiast gemaakt moeten wor
den voor flexibel bouwen en het aantal woningen per project moet omhoog (~ 40 woningen). 
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• Aangaande Welstand dient er overeenstemming bereikt te worden voor welk (deel van) het 
ontwerp getoetst wordt. Er kan bijvoorbeeld in de regelgeving worden opgenomen dat er een 
zogenaamde 'keuzematrix' getoetst kan worden, waarin alle mogelijke (toekomstige) verschij
ningsvormen van de woningen zijn ondergebracht. 

• Met name voor volumeflexibiliteit is er behoefte aan regelgeving met betrekking tot de bouw
vergunning voor het in de toekomst uitbreiden van de woningen. Voor verhuurders is het van 
belang zekerheid te hebben dat deze uitbreidingen plaats mogen vinden op enig moment in 
de tijd. Aanbevolen wordt een bouwvergunning waarbij vooraf goedkeuring wordt verleend 
voor alle mogelijke uitbreidingen in de toekomst (dus niet pas de aanvraag indienen op het 
moment dat men wil uitbreiden). 

• De zogenaamde natrekkingsregel vormt een belemmering voor het aanbieden van meer flexi
bele huurcontracten zoals cascohuur. Een aanbeveling voor de overheid is het zoeken naar 
een financiele constructie om dit soort contractsvormen in de toekomst mogelijk te maken. Zo 
zou bijvoorbeeld de verhouding eigendom-huur waarbij het mogelijk wordt om een hypotheek 
te verkrijgen, aangepast kunnen worden. 

9.2.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

• Het is aan te bevelen nader onderzoek te doen naar de uitvoering van onderhoud in flexibele 
woningen. Er wordt door verhuurders minder onderhoud verwacht op basis van een grotere 
betrokkenheid van de huurders bij de woning en een langere woonduur. Verder wordt ver
wacht dat de uitvoering van onderhoud gemakkelijker wordt in flexibele woningen in verband 
met de bereikbaarheid van onderdelen. Het onderzoek zou zich erop moeten richten op basis 
van praktijkgegevens te bepalen wat de invloed van flexibiliteit kan zijn op de mutatiegraad, 
onderhouds- en vervangingscyclus. Ook de rol van demonteerbaarheid en hergebruik bij het 
verminderen van de onderhoudskosten zou erbij betrokken kunnen worden. 

• Verder zou onderzocht kunnen worden welke kenmerken de specifieke doelgroep 'flexisten' 
heeft. In een eerder uitgevoerd onderzoek87 is vastgesteld dat het om mensen gaat die kiezen 
voor het eigenzinnige, je leven inrichten naar je eigen wil en verlangens. Het is voor creatieve 
mensen met een eigen kijk op wonen. Een flexist is een persoon die ge"interesseerd is in zijn 
of haar (toekomstige) woning of die kenmerken bezit waarbij een latente belangstelling voor 
flexibiliteit verwacht wordt. Wellicht zou preciezer vastgesteld kunnen worden wat deze ken
merken zijn. 

87. Ti/burg, J. van (2002). Flexibiliteit richting gegeven: Een Post-occupancy evaluation bij f/exibele woningen in de socia/e 
huursector. TU/e, Eindhoven. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Vragenlijst 

Vraqenlijst opdrachtqevers 

Ontwerp 

1. Indelingsflexibiliteit 
De ruimtelijke structuur van de woning kan veranderd wc,rden, door het doen van bouw
kundige ingrepen door de bewoner zelf. Het kan gaan om het uitbreken, opbouwen of ver
plaatsen van wanden binnen het casco. 

a. Wat is de beukbreedte van de woning? (Bij verschillende beukrnaten de meest voorkomende) 
Is deze beukbreedte goed bruikbaar? (D.w.z. zijn er een aantal verschillende indelingen mogelijk?) 
Is er gebruik gemaakt van een brede, ondiepe woningplattegrond? (Zodat ook wanneer de woning 
in meerdere kleine ruimten wordt opgedeeld, natuurlijk licht mogelijk is). 

b. Zijn er verwijderbare (en daardoor verplaatsbare) elementen in de inbouw? 
niet-dragende binnenwanden, schuifwanden. Keukenwanden, sanitaire units, etc. 
Zo ja, zijn deze door de bewoners zelf aan te brengen / te verwijderen / te verplaatsen? 
Welke elementen in de woning hebben een vaste positie? 

c. Worden er een aantal verschillende indelingsvarianten aangeboden, of mogen in principe 'alle' varianten 
warden toegepast (Mits ze voldoen aan het bouwbesluit)? 

d. Is er een mogelijkheid van verzelfstandiging van ruimten binnen de woning? 
Mogelijkheid voor een eigen toegang 
Mogelijkheid voor koppeling van de verzelfstandigde ruimte aan een eigen (tweede) toilet en bad
ruimte 
Mogelijkheid voor een eigen kookgelegenheid 

e. Is er op nog een andere manier indelingsflexibiliteit tot stand gebracht? 

f. Is er een extra standleiding in de woning aanwezig met voorzieningen voor aan- en afvoer van water, 
gas en (mechanische) ventilatie? (Ten behoeve van de verplaatsbaarheid van natte ruimten.) 

g. Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen drager en inbouw? 
h. Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen collectief en individueel? 
i. Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen vaste en variabele installaties? 
j. Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen lange en korte(re) levenscycli? 
k. Kunnen installatiecomponenten op een eenvoudige wijze ontkoppeld, verwijderd of verplaatst warden? 
I. Zijn de installatiecomponenten goed bereikbaar? (bijvoorbeeld door verhoogde vloeren, verlaagde pla

fonds, plint- en leidingkokersystemen). 
m. Is er overcapaciteit aanwezig, bijvoorbeeld in het installatievermogen? 
n. Is er aandacht besteed aan de beperking van de noodzakelijke distributievoorzieningen, bijvoorbeeld 

door toepassing van draadloze systemen (afstandsbediening)? 

2. Functionele flexibiliteit 
De functionele indeling, oftewel het gebruik van de woning kan veranderd worden. In prin
cipe gebeurt dit binnen de bestaande structuur en zonder bouwkundige ingrepen. Functle
flexibiliteit kan bereikt worden door het toepassen van schuifwanden, draaiwanden, ver
plaatsbare kastwanden en gebruiksneutrale en multifunctionele ruimten. 

Een neutrale woning kent een minder nadrukkelijke hierarchie in de ruimtes en heeft gebruiksneutrale 
ruimtes. 
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• geen duidelijke hierarchie in de vertrekken 
• vertrekken waarin functies uitgewisseld kunnen warden 
• meerdere indelingsmogelijkheden in een vertrek 
• meerdere functies mogelijk in een vertrek 
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• plattegronden op basis van ruimtebehoefte (het aantal personen in een huishouden) in plaat:s 
van plattegranden op basis van huishoudenskenmerken 

• bepaalde mate van overdimensionering 

a. Is er bij het ontwerp van de plattegrand rekening gehouden met neutrale vertrekmaten (indien van toe-
passing - als er ontwerp(en) voor een plattegrand zijn gemaakt)? 

Is de woonfunctie (gezamenlijke verblijfsruimte) op meerdere plekken in de woning mogelijk? 
Welke oppervlakte is gereserveerd voor de woonfunctie? 
Welke oppervlakte is gereserveerd voor de keuken? 
Zijn er tenminste twee gelijkwaardige verblijfsruimten (minimaal 12m2)? 
Wat is de netto verdiepingshoogte (op alle verdiepingen)? 
Waar hangt de thermostaat? (i.v.m. individuele warmteregeling per vertrek) 

b. Is er sprake van een rolstoeltoegankelijke maatvoering? 
Vrije breedte verkeersgebieden (~ 900 mm, som verkeersstraken voor en na haakse bocht ~ 1950 
mm, obstakelvrije ruimte tussen deurvlak en tegenoverliggende wand ~ 1100 mm). 
Afmetingen toiletruimte (~ 900 x 1200 mm). 

c. Is het mogelijk de primaire woonfuncties zoals wonen, koken, slapen, alsmede berging, toilet en ruimte 
voor sanitair te situeren op de begane grand of op het niveau van de entree? 

d. Is er een mogelijkheid voor een extra slaapkamer op de begane grand (evt. door uitbreiding - zie volu
meflexibiliteit)? 

e. Zijn er voorzieningen getroffen voor de mogelijkheid van functieverandering (bijvoorbeeld van wonen 
naar werken)? 

f. ls er de mogelijkheid voor een ligbad in de badkamer? 
g. Is er een aparte ruimte voor de wasmachine mogelijk? 
h. Is er op een andere manier functieflexibiliteit tot stand gebracht? 

3. Volumeflexibiliteit 
Het volume van de woning kan gemakkelijk vergroot of verkleind worden. Hierbij gaat het 
voomamelijk om overdimensionering tijdens de ontwerpfase en aanbouw- en afstotings
mogelijkheden. 
Deze vorm van flexibiliteit wordt doorgaans niet uitgevoerd door de bewoner zelf, maar 
door derden. 

a. Is de woning uitbreidbaar in horizontale zin? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals palen of funderingsbalken, kolommen of luifels, e.d.? 

b. Is de woning uitbreidbaar in verticale zin (extra verdieping, dakkapellen etc.)? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals sparingen in de vloer/dak, e.d.? 

c. Is het mogelijk woningen onderling te koppelen? 
Zijn hiervoor voorzieningen getraffen, zoals leidingloze straken, fontanellen in de woningscheiden
de wanden, e.d.? 

d. Is er op een andere manier volumeflexibiliteit tot stand gebracht? 

4. Belevingsflexibiliteit 
De identiteit van de woning kan veranderd worden. Bijvoorbeeld door wijzigingen in de af
werking, de stijl, de kleur, of het aanpassen van de gevelindeling. 

a. Heeft de bewoner zeggenschap/inspraak over de gevelindeling van de woning? (plaats ramen, deuren, 
ventilatieroosters e.d. op de buitenmuren en het dak van de woning) 

b. Heeft de bewoner zeggenschap/inspraak over de gevelelementen? (raamkozijnen, ramen, deurposten, 
deuren, ventilatieroosters e.d., maar oak (bak)stenen, houtwerk, dakpannen en andere delen/materialen 
waaruit de buitenmuren en het dak van de woning zichtbaar zijn opgebouwd.) 

c. Heeft de bewoner zeggenschap/inspraak over het interieur van de woning? (het inwendige van de wo
ning: ruimte, gebruikte materialen, kleuren, e.d.) 

d. ls er op een andere manier belevingsflexibiliteit tot stand gebracht? 

5. Welke (flexibele) producten en/of systemen (typen/merken) worden toegepast? (ontwerp
en installatietechnisch) 

6. Is er bijzondere aandacht besteed aan regelgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot het be
stemmingsplan, welstand, etc. )? 

7. Kunnen tweede en volgende bewoners evenveel als de eerste bewoner gebruikmaken van 
de flexibele mogelijkheden van de woning, of maakt de eerste bewoner ook keuzes die de
finitief zijn? 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

Financiele aspecten 

1, Zijn de meerkosten bekend die zijn veroorzaakt door het flexibel maken van deze wonin
gen, ten opzichte van een woning zonder flexibiliteit van een vergelijkbaar type? 

2. Hoe verhouden deze kosten zich tot elkaar? 

3. Is er in het exploitatieoverzicht van het project rekening gehouden met de factor flexibili-
teit? Met betrekking tot de volgende parameters: 

Stichtingskosten (Grondkosten, bouwkosten, bijkomende kosten) 
(Extra) kosten voor ontwikkeling van onderdelen 
(Extra) Huuropbrengst 
Mutaties / mutatieonderhoud 
Leegstand 
Kosten jaarlijks onderhoud 
Kosten groot onderhoud 
Overige exploitatiekosten 
Afschrijvingsperiode 
Exploitatieperiode 

4. Hoe is de grondprijs bepaald? 
In geval van grondquote: Is de grondquote voor alle varianten hetzelfde geweest? (medewerking 
gemeente} 

5. Welke subsidie is ontvangen voor het project? Heeft de mogelijkheid van subsidies in enige 
mate bijgedragen aan de beslissing tot flexibel bouwen? In welke mate draagt de subsidie 
bij aan het rondkomen van de exploitatie? 

Juridische aspecten 

1. Wordt er gebruik gemaakt van altematieve huur/lease/koopconstructies? (Bijvoorbeeld 
cascohuur met gekochte inbouw). Zijn hiervoor mogelijkheden onderzocht? 

2. Is de gemeente bereid (geweest) om mee te werken? 

3. Heeft het in de toekomst aanbrengen van veranderingen juridische consequenties (bouw
vergunning, huurprijs, etc.) 

4. Welke afspraken worden met bewoners gemaakt over het aanbrengen van wijzigingen tij-
dens bewoning (bij huurwoningen)? 

wie draagt de kosten? 
zijn de veranderingen door de bewoners zelf uit te voeren? 
welke veranderingen zijn wel/niet toegestaan? 
Wijkt het ZAV-beleid in dit flexibele project af van de rest van de complexen (niet-flexibel)? 
etc. 

Gebruiksaspecten 

1. Worden de woningen op een andere manier toegewezen dan bij een traditioneel project? 
Zo ja, op welke manier? 
Zo nee. Waarom niet? 

2. Wordt er extra voorlichting (gebruiksaanwijzing) gegeven over de flexibele mogelijkheden 
van het project? 

3. Is er ook voorlichting over de flexibele mogelijkheden voor tweede en volgende bewoners? 

4. Worden alle mogelijkheden van de geboden flexibiliteit daadwerkelijk benut (bij oplevering 
maar ook in de tijd)? 

5. Is er een samenhang aan te tonen tussen de geboden flexibiliteit en de woonsatisfactie? 

Nicole Gulpen 
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Imago aspecten 

Wijzigingen inbegrepen 
De factor ftexibiliteit in een woningexploitatie 

1. Speelt het imago een rol bij de beslissing tot flexibel bouwen? 

2. Is er enig inzicht in het wel of niet verbeteren van het imago? (t.o.v. klanten, andere op
drachtgevers, overheid) 

3. Is er rekening gehouden met duurzaamheid / milieubelasting van het project? Zijn hierbij 
verschillen aan te wijzen met een niet-flexibel project? 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

Bijlage 2 Uitwerking vraaggesprekken 

1. Ing. Hans Buurstede 
Projectleider Vastqoedontwikkelinq Wonen Breburq 

Flexconcept Wonen Breburq 

FLEXCONCEPT WONEN BREBURG 
Indelingsflexibiliteit 

Wat is de beukbreedte van de woning? (Bij ver-
schillende beukmaten de meest voorkomende) 
Is deze beukbreedte goed bruikbaar? (D.w.z. zijn 
er een aantal verschillende indelinqen moaeliik?) 
Is er gebruik gemaakt van een brede, ondiepe 
woningplattegrond? (Zodat ook wanneer de wo-
ning in meerdere kleine ruimten wordt opgedeeld, 
natuurlijk licht mogelijk is). 
Zijn er verwijderbare (en daardoor verplaatsbare) 
elementen in de inbouw? 
niet-dragende binnenwanden, schuifwanden. 
Keukenwanden, sanitaire units, etc. 

Worden er een aantal verschillende indelingsvari-
anten aangeboden, of mogen in principe 'alle' 
varianten worden toegepast (Mits ze voldoen aan 
het bouwbesluit)? 

Is er een mogelijkheid van verzelfstandiging van 
ruimten binnen de woning? 
Mogelijkheid voor een eigen toegang 
Mogelijkheid voor koppeling van de verzelfstan-
digde ruimte aan een eigen (tweede) toilet en 
badruimte 
Moaeliikheid voor een eiqen kookqeleqenheid 
Is er op een andere manier indelingsflexibiliteit tot 
stand gebracht? 
Is er een extra standleiding in de woning aanwezig 
met voorzieningen voor aan- en afvoer van water, 
gas en (mechanische) ventilatie? (Ten behoeve 
van de verolaatsbaarheid van natte ruimten.) 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen 
drager en inbouw? 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen 
collectief en individueel? 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen 
vaste en variabele installaties? 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen 
lange en korte(re) levenscvcli? 
Kunnen installatiecomponenten op een eenvoudi-
ge wijze ontkoppeld, verwijderd of verplaatst 
worden? 
Zijn de installatiecomponenten goed bereikbaar? 
(bijvoorbeeld door verhoogde vloeren, verlaagde 
olafonds olint- en leidinqkokersvstemen). 
Is er overcapaciteit aanwezig, bijvoorbeeld in het 
installatievermoaen? 

Nicole Gulpen 
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6,3 meter 

Ja. Er zijn verschillende voorbeeldplattegronden ontwikkeld 
binnen de beukbreedte. 
Ja, gedeeltelijk. Het project bestaat uit een aantal verschil-
lende woningtypen. Er is een type waarbij aan de achterzij-
de daglichttoetreding niet optimaal is. 

Ja. Namelijk de computervloer en de binnenwandpanelen. 
Deze onderdelen zijn door de bewoners zelf aan te bren-
gen, te verwijderen en te verplaatsen. Dit zal wel moeten 
gebeuren onder begeleiding. 
Vaste onderdelen in de inbouw zijn de trap en twee leiding-
schachten. De optimale locatie hiervoor is bepaald op basis 
van ontwikkelde voorbeeldolattearonden. 
Er worden een aantal voorbeeldvarianten uitgewerkt, om de 
bewoners te helpen bij het kiezen van een plattegrond. 
Bewoners hebben vaak geen idee wat ze willen/wat moge-
lijkheden zouden kunnen zijn. Deze voorbeeldvarianten zijn 
niet verplicht, iedereen is vrij om een andere indellng te 
maken. 
Ja. Verzelfstandigde ruimte met eigen toegang, toilet, bad-
ruimte en kookgelegenheid is mogelijk binnen dit casco. 

-
Locatie van de standleidingen ligt niet vantevoren vast. Er 
zullen er minimaal 2 in de woning aanwezig zijn. 

Ja. Alie installatiecomponenten behoren tot de inbouw. 

Alie installatiecomponenten zijn individueel per woning. 

Ja. Een deel van de warmteterugwinning-installatie is vast. 
De rest is variabel. 
Ja. 

Ja, alles is goed bereikbaar onder de computervloer. De 
elektracomponenten zijn eenvoudig te (ont)koppelen d.m.v. 
het KISS installatiesvsteem. 
Ja, door de verhoogde computervloer. Er zijn twee vaste 
leidingkokers in de woningen aanwezig. Elektra wordt ge-
distribueerd door het KISS svsteem. 
Ja. 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

FLEXCONCEPT WONEN BREBURG 
Is er aandacht besteed aan de beperking van de 
noodzakelijke distributievoorzieningen, bijvoor-
beeld met behulp van afstandsbedieninq? 
Functionele flexibiliteit 

Is er bij het ontwerp van de plattegrond rekening 
gehouden met neutrale vertrekmaten? 
Is de woonfunctie (gezamenlijke verblijfsruimte) 
op meerdere plekken in de woning mogelijk? 
Welke oppervlakte is gereserveerd voor de woon-
functie? 
Welke oppervlakte is gereserveerd voor de keu-
ken? 
Zijn er tenminste twee gelijkwaardige verblijfs-
ruimten (minimaal 12m2)? 
Wat is de netto verdiepingshoogte ( op alle verdie-
pingen)? 
Waar hangt de thermostaat? (i.v.m. individuele 
warmteregeling per vertrek) 

Is er sprake van een rolstoeltoegankelijke maat-
voering? 
Vrije breedte verkeersgebieden (2! 900 mm, som 
verkeersstroken voor en na haakse bocht 2! 1950 
mm, obstakelvrije ruimte tussen deurvlak en te-
genoverliggende wand 2! 1100 mm). 
Afmetinqen toiletruimte (2! 900 x 1200 mm). 
Is het mogelijk de primaire woonfuncties zoals 
wonen, koken, slapen, alsmede berging, toilet en 
ruimte voor sanitair te situeren op de begane 
grond of op het niveau van de entree? 
Is er een mogelijkheid voor een extra slaapkamer 
op de begane grond ( evt. door uitbreiding - volu-
meflexibiliteit)? 
Is er bij voorbaat rekening gehouden met een 
eventuele toekomstige functiewijziging (bijvoor-
beeld van wonen naar werken)? 
is er op een andere manier functionele flexibiliteit 
tot stand gebracht? 
Volumeflexibiliteit 

Is de woning uitbreidbaar in horizontale zin? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals palen 
of funderingsbalken, kolommen of luifels, e.d.? 

Is de woning uitbreidbaar in verticale zin ( extra 
verdieping, dakkapellen etc.)? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals spa-
rinqen in de vloer/dak e.d.? 
Is het mogelijk woningen onderling te koppelen? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals lei-
dingloze stroken, fontanellen in de woningschei-
dende wanden, e.d.? 
Is er op een andere manier volumeflexibiliteit tot 
stand qebracht? 
Belevingsflexibiliteit 

Heeft de bewoner zeggenschap/inspraak over de 
gevelindeling van de woning? (plaats ramen, deu-
ren, ventilatieroosters e.d. op de buitenmuren en 
het dak van de woninq) 
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Ja. 

Er is in het ontwerp niet uitgegaan van functieflexibiliteit. 
Deze vonn van flexibiliteit kan wel door de bewoners zelf 
naar wens gecreeerd worden door gebruik te maken \t'.an de 
geboden indelingsflexibiliteit. 
De woningen warden zonder plattegrond opgeleverd. Er is 
voldoende ruimte in de woning om een groot aantal ver-
schillende varianten te maken. 
Er zijn voorbeeldvarianten opgesteld. Hierbij is de gereser-
veerde ruimte voor de verschillende functies verschillend. 
Er zijn tenminste twee gelijkwaardige verblijfsruimten van 
minimaal 12 m2 mogelijk. 
De netto verdiepingshoogte is 2,60 meter (zonder de com-
putervloer 2,80 meter). 
De locatie van de thennostaat is door de bewoners zelf te 
bepalen. 
Dit is door de bewoners zelf in te delen. Zij worden over de 
maatvoering wel geadviseerd vanuit Wonen Breburg. 

Ja. 

Ja. 

Nee. 

Er is sprake van een zekere ovennaat aan ruimte t.o.v. de 
qanqbare minimale oooervlakten. 

7 woningen wel, 5 niet. Bij 5 woningen is dit qua mimte 
niet mogelijk. (Er is sprake van een binnenstedelijke bouw-
locatie met slechts een beperkte beschikbare verkaveling). 
Hiervoor zijn geen van tevoren aangebrachte voorzieningen 
nodiq. 
Optoppen is technisch mogelijk. Hiervoor moet wel over-
eenstemming bestaan met het bestemmingsplan. 
Hiervoor zijn geen voorzieningen getroffen. (dus ook nog 
qeen afsoraken over het bestemminqsolan). 
Ja. 
Er is een wapeningsvrije zone in de woningscheidende 
wanden. 

-

Nee. De plaats van de voordeur en gevelopeningen liggen 
vast. 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

FLEXCONCEPT WONEN BREBURG 
Heeft de bewoner zeggenschap / inspraak over de 
gevelelementen? (raamkozijnen, ramen, deurpos-
ten, deuren, ventilatieroosters e.d., maar ook 
(bak)stenen, houtwerk, dakpannen en andere 
delen/materialen waaruit de buitenmuren en het 
dak van de woning zichtbaar zijn ooaebouwd.) 
Heeft de bewoner zeggenschap/inspraak over het 
interieur van de woning? 
Zeggenschap over het inwendige van de woning 
(ruimte, qebruikte materialen kleuren e.d.) 
Is er op een andere manier belevingstlexibilltelt tot 
stand gebracht? 
Overige ontwerptechnische aspecten 

Welke (flexibele) producten en/of systemen (ty-
pen/merken) worden toegepast? ( ontwerp- en 
installatietechnisch) 

Is er bijzondere aandacht besteed aan regelgeving 
(bijvoorbeeld met betrekking tot het bestem-
mingsplan, welstand, etc. )? 

Kunnen tweede en volgende bewoners evenveel 
als de eerste bewoner gebruikmaken van de flexi-
bele mogelijkheden van de woning, of maakt de 
eerste bewoner ook keuzes die definitief zijn? 

Financiele aspecten 

Zijn de meerkosten bekend die zijn veroorzaakt 
door het flexibel maken van deze woningen, ten 
opzichte van een woning zonder flexibiliteit van 
een vergelijkbaar type? 

Hoe verhouden deze kosten zich tot elkaar? 

Is er in het exploitatieoverzicht van het project 
rekening gehouden met de factor flexibiliteit? Met 
betrekking tot de volgende parameters: 

Stichtingskosten (Grondkosten, bouwkosten, bij-
komende kosten) 
(Extra) kosten voor ontwikkeling van onderdelen 

(Extra) Huuropbrengst 

Nicole Gulpen 
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Beperkt. Het materiaalgebruik ligt vast. Het soort gevelope-
ning (soort ramen, bewegende delen, Frans balkon etc. ) is 
wel door de bewoner te bepalen. Overige gevelelementen 
mogen zelf uitgezocht warden, maar het moet binnen de 
kaders van het plan passen. 

Ja. Maximale inspraak. 

-

- Ytong binnenwanden 
- Flexvloer (verhoogde computerdekvloer met stelpootjes) 
- GIS-easy badkamer moduul systeem 
- KISS installatiesvsteem ( elektra) 
Er is overleg geweest met welstand over het ontwerp. Hier-
ult zijn een aantal eisen voortgekomen waar het project aan 
moet voldoen. (Bijvoorbeeld een vaste plek voor de voor-
deur.) 
Geen enkele keuze die de eerste bewoner maakt is defini-
tief. Alles kan tijdens gebruik of door een volgende bewoner 
(opnieuw) veranderd warden. De technische mogelijkheden 
hiervoor zijn aanwezig. Er is echter nog niet vastgelegd 
welke (financiele) consequenties veranderen zal hebben 
voor de bewoners. 
Na verandering zal in ieder geval een nieuwe huurprijs 
beoaald worden. 

Er zijn begrotingsmodellen gemaakt om de flex-woning te 
vergelijken met een traditionele woning. De condusie hier-
ult was dat met een geringe materiaalkostenstijging een 
flex-woning gebouwd kan worden. Deze materiaalkosten-
stijging wordt veroorzaakt door het grotere volume van de 
woning (onder andere door de benodigde hoogte voor de 
verhoogde vloer), en door hogere kosten voor de installatie-
techniek. 
Daarentegen is een kostenbesparing te behalen in het ar-
beidsproces (met name als in de toekomst eventueel op 
grotere schaal dit soort woningen gebouwd gaan worden). 
Verder wordt een toekomstige besparing verwacht doordat 
de woningen beter verhuurbaar zullen zijn en zijn er minder 
(mutatie)onderhoudsuitqaven te verwachten. 
Is niet exact in kaart gebracht. De stichtingskosten zullen 
ongeveer 5-10% meer bedragen dan bij traditionele bouw. 
Het percentage besparingen zal de toekomst moeten uitwij -
zen. 
Nee. Voor het project is een standaard exploitatieopzet 
gebruikt met standaardbedragen en termijnen voor onder-
houd. 
(Er zijn wel verwachtingen m.b.t. de verschillende parame-
ters, maar deze zullen in eerste instantie niet in de exploita-
tieberekeninq van de woninqen teruqkomen ). 
Zullen 5-10% hoger uitvallen. (vanwege grater volume) 

Deze worden niet doorberekend in de exploitatie van de 
woninqen. 
Huurprijs wordt traditioneel bepaald op basis van punten-
svsteem. 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

FLEXCONCEPT WONEN BREBURG 
Mutaties / mutatieonderhoud 
Leeostand 
Kosten iaarliiks onderhoud 
Kosten oroot onderhoud 
Overioe exoloitatiekosten 
Afschriivinosoeriode 
Exploitatieperiode 

Hoe is de orondprijs bepaald? 
In geval van grondquote: is de grondquote voor 
alle varianten hetzelfde geweest? (medewerking 
gemeente} 
Welke subsidie is ontvangen voor het project? 
Heeft de mogelijkheid van subsidies in enige mate 
bijgedragen aan de beslissing tot flexibel bouwen? 
In welke mate draagt de subsidie bij aan het 
rondkomen van de exploitatie? 
Juridische aspecten 

Wordt er gebruik gemaakt van alternatieve 
huur/lease/koopconstructies? (Bijvoorbeeld casco-
huur met gekochte inbouw). Zijn hiervoor moge-
lijkheden onderzocht? 

Is de gemeente bereid (geweest) om mee te wer-
ken? 

Heeft het in de toekomst aanbrengen van veran-
deringen juridische consequenties (bouwvergun-
ning, huurprijs, etc.) 

Welke afspraken warden met bewoners gemaakt 
over het aanbrengen van wijzigingen tijdens be-
woning (bij huurwoningen)? 
wie draagt de kosten? 
zijn de veranderingen door de bewoners zelf uit te 
voeren? 
welke veranderingen zijn wel/niet toegestaan? 
Wijkt het ZAV-beleid in dit flexibele project af van 
de rest van de complexen (niet-flexibel)? 
etc. 

Gebruiksaspecten 

Worden de woningen op een andere manier toe-
gewezen dan bij een traditioneel project? 

Zo ja, op welke manier? 
Zo nee. Waarom niet? 

Wordt er extra voorlichting (gebruiksaanwijzing) 
gegeven over de flexibele mogelijkheden van het 
oroiect? 
Is er ook voortichting over de flexibele mogelijk-
heden voor tweede en volgende bewoners? 
Worden alle mogelijkheden van de geboden flexi-
biliteit daadwerkelijk benut (bij oplevering maar 
ook in de tijd}? 
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Verwachting: lager 
Verwachtino: laoer 
Verwachtino: laoer 
Verwachtino: laoer 
-
-
Wanneer er gerekend wordt met een langere exploitatiepe-
riode, blijken de kosten toe te nemen. Dit komt door de dan 
vaker voorkomende oost van oroot onderhoud. 
Niet afwiikend. 
-

Subsidie van de SEV. Heeft geholpen om de onrendabele 
top te verkleinen. Maar heeft geen invloed gehad op het 
wel of geen doorgang vinden van het project. 

Het financiele risico voor het zelf aanschaffen van de in-
bouw is voor bewoners te groat. Hiervoor zijn geen geschik-
te (hypotheek)constructies. Met name voor sociale huur, 
maar ook in dit geval (vrije sector huur). 
Wei wordt waarschijnlijk de mogelijkheid geboden de bad-
kamer en keuken leeg op te leveren, zodat deze door be-
woners zelf aangeschaft kunnen warden. 
Ja. Ook voor de gemeente was flexibel bouwen nieuw. Hun 
regelgeving is hier niet op aangepast, maar zij waren wel 
bereid om mee te denken en mee te werken aan het pro-
iect. 
Veranderingen hebben geen consequenties voor de bouw-
vergunning. 
Kosten van veranderingen zullen worden doorberekend in 
de huurprijs. Ook zullen kwalitatieve verbeteringen doorbe-
rekend warden. 
Hier is geen apart beleid voor opgesteld (nog niet). Het 
project is hier ook te klein voor. Het wordt gezien als een 
experiment waarvan geleerd kan warden voor een eventu-
eel beleid in de toekomst. 

Nog niet 100% zeker, maar waarschijnlijk op dezelfde ma-
nier. Het is voor het leerproces van belang om een 'door-
snee' groep bewoners te hebben, om te kijken hoe zij om-
gaan met de geboden flexibiliteit. 
Ja. Bij de woningen zal een 'handboek' komen. 

Ja, hiervoor zullen begeleidingskosten warden begroot. 

-
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

FLEXCONCEPT WONEN BREBURG 
Is er een samenhang aan te tonen tussen de ge-
boden flexibiliteit en de woonsatisfactie? 
Imago aspecten 

Speelt het imago een rol bij de beslissing tot flexi-
bel bouwen? 

Is er enig inzicht in het wel of niet verbeteren van 
het imago? (t.o.v. ldanten, andere opdrachtgevers, 
overheid) 
Is er rekening gehouden met duurzaamheid / 
milieubelasting van het project? Zijn hierbij ver-
schillen aan te wijzen met een niet-flexibel pro-
ject? 

2. Dhr. K. Gerits, Architect 
Projectleider woninqstichtinq SWS 

Kameleon woninqen 

De verwachting is dat de woonsatisfactie hoger zal zijn, 
maar dit zal de toekomst moeten uitwiizen. 

Nee. Het project is opgestart om te voldoen aan de doel-
stellingen van de corporatie (intern). Er wordt wel een ho-
gere klantsatisfactie verwacht bij de bewoners van flex-
woninqen. 
Het imago is niet de drijfveer van het project. De overheid 
moet ook nog ervan leren, geen ervaring met een dergelijk 
oroiect (staan er dus niet onverdeeld oositief teoenover). 
- De Ytong binnenwanden zijn gemakkelijk recydebaar. 
Bovendien is bewust voor steenachtige wanden gekozen 
omdat deze gemakkelijk in het beheer zijn (duurzaam, 
weinig onderhoud). 
- Hergebruik van elementen wordt gestimuleerd. 
De duurzaamheid / langere levensduur van de woningen is 
niet in de exploitatie meegenomen, omdat hier nog geen 
geschikte vorm voor is bedacht. Er wordt vooralsnog ge-
bruik gemaakt van een traditionele onderhoudsbegroting, 
waar eigenlijk voor deze woningen een aparte meerjaren-
planning gemaakt zou moeten worden. 

KAMELEON WONINGEN 
Indelingsflexibiliteit 

Wat is de beukbreedte van de woning? (Bij verschil-
lende beukmaten de meest voorkomende) 

Is deze beukbreedte goed bruikbaar? (D.w.z. zijn er 
een aantal verschillende indelingen moaelijk?) 
Is er gebruik gemaakt van een brede, ondiepe wo-
ningplattegrond? (Zodat ook wanneer de woning in 
meerdere ldeine ruimten wordt opgedeeld, natuurlijk 
licht moaeliik is). 
Zijn er verwijderbare (en daardoor verplaatsbare) 
elementen in de inbouw? 
niet-dragende binnenwanden, schuifwanden. Keuken-
wanden, sanitaire units, etc. 

Worden er een aantal verschillende indelingsvarianten 
aangeboden, of mogen in principe 'alle' varianten 
warden toegepast (Mits ze voldoen aan het bouwbe-
sluit)? 
Is er een mogelijkheid van verzelfstandiging van ruim-
ten binnen de woning? 
Mogelijkheid voor een eigen toegang 
Mogelijkheid voor koppeling van de verzelfstandigde 
ruimte aan een eigen (tweede) toilet en badruimte 
Moaeliikheid voor een eigen kookgelegenheid 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

6,90 meter. Deze beukbreedte is vastgesteld naar aan-
leiding van studies naar plattegronden voor een ruime 
'bejaardenwoning' (primaire voorzieningen op het ni-
veau van de entree). 
Ja. (Zie a.) 

Ja. 

- Prefab samengestelde, lichtgewicht binnenwanden van 
60 cm breed. Deze zijn door de bewoners zelf te ver-
plaatsen / verwijderen, maar dit vereist wel enige han-
digheid. Voor verplaatsing van de wanden geldt dat dit 
gemeld moet worden aan SWS. 
- de trap kan binnen de middenzone over de volle 
beukbreedte van de woning vrij geplaatst worden. 
De enige vaste elementen in de woning zijn 2 stabili-
teitswandjes -> 1 in de voor- en 1 in de achtergevel. 
Alles mag. 

Ja. Eigen toegang, koppeling aan sanitair en eigen 
(tweede) kookgelegenheid zijn allemaal te realiseren 
indien gewenst. 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

KAMELEON WONINGEN 
Is er op een andere manier indelingsflexibiliteit tot 
stand gebracht? 

Is er een extra standleiding in de woning aanwezig 
met voorzieningen voor aan- en afvoer van water, gas 
en (mechanische) ventilatie? (Ten behoeve van de 
verplaatsbaarheid van natte ruimten.) 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen drager 
en inbouw? 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen callee-
tief en individueel? 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen vaste en 
variabele installaties? 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen lange en 
korte(re) levenscycli? 

Kunnen installatiecomponenten op een eenvoudige 
wiize ontkoooeld, verwijderd of verplaatst warden? 
Zijn de installatiecomponenten goed bereikbaar? (bij-
voorbeeld door verhoogde vloeren, verlaagde pla-
fonds. olint- en leidinokokersvstemen). 
Is er overcapaciteit aanwezig, bijvoorbeeld in het 
installatievermogen? 

Is er aandacht besteed aan de beperking van de 
noodzakelijke distributievoorzieningen, bijvoorbeeld 
met behulp van afstandsbediening? 

Functionele flexibiliteit 

Is er bij het ontwerp van de plattegrond rekening 
gehouden met neutrale vertrekmaten? 
Is de woonfunctie (gezamenlijke verblijfsruimte) op 
meerdere plekken in de woning mogelijk? 
Welke oppervlakte is gereserveerd voor de woonfunc-
tie? 
Welke oppervlakte is gereserveerd voor de keuken? 
Zijn er tenminste twee gelijkwaardige verblijfsruimten 
(minimaal 12m2)? 
Wat is de netto verdiepingshoogte ( op alle verdiepin-
gen)? 
Waar hangt de thermostaat? (i.v.m. individuele warm-
tereoelino oer vertrek) 
Is er sprake van een rolstoeltoegankelijke maatvoe-
ring? 
Vrije breedte verkeersgebieden (~ 900 mm, som 
verkeersstroken voor en na haakse bocht ~ 1950 mm, 
obstakelvrije ruimte tussen deurvlak en tegenoverlig-
gende wand~ 1100 mm). 
Afmetinoen toiletruimte (~ 900 x 1200 mm). 
Is het mogelijk de primaire woonfuncties zoals wonen, 
koken, slapen, alsmede berging, toilet en ruimte voor 
sanitair te situeren op de begane grand of op het 
niveau van de entree? 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

- Er zijn helemaal geen bouwkundige voorz,ernngen 
voor leidingen aangebracht. Per verdieping zitten lei-
dingzones in de overdimensionering van de woning (in 
de vloeren). 
- Het kapsysteem is eenvoudig uitwisselbaar met andere 
dakvormen. Bijvoorbeeld een loggia of dakkapel. Hier-
door is noa extra leefruimte te creeren. 
Nee. Een standleiding kan op iedere gewenste plaats 
aangebracht warden. 

Ja. De cascowanden zijn 100% leidingvrij. 

Alie installaties zijn individueel. 

Alie installaties zijn variabal. 

Ja. Per onderdeel is gekeken naar de verwachte levens-
duur -> hoe lang het onderdeel voor de bewoner ren-
dabel zal ziin. 
Leidingen die niet in de leidingzone lopen kunnen door 
een olintooot warden weaaewerkt. 
Ja, d.m.v. framevloer 

Nee. Later kan extra capaciteit aangebracht warden. Dit 
is niet op voorhand aanwezig omdat de kosten daarvan 
voor rekening van de huurder zouden komen. Het doel 
is de huurder niet te laten betalen voor iets dat deze 
niet oebruikt. 
De meterkast is buiten de woning geplaatst. Hierdoor 
vormt deze geen obstakel en kan de bewoner bij de 
indeling gebruik maken van de maximale vloeropper-
vlakte. 

De woning is dermate groat, dat neutrale vertrekmaten 
op basis van de indelingsflexibiliteit door bewoners zelf 
zijn te creeren. (Bewoners maken hun eigen plattegrond 
op basis van hun individuele ruimtebehoefte). 
De netto verdiepingshoogte is tussen de 2,40 en 2,80 
meter. (Kan nag hoger maar dan zijn de balken in het 
zicht). 
De thermostaat hangt in principe in de woonkamer, 
maar dit is naar eigen keuze van de bewoner: er wordt 
gebruik gemaakt van een radiogestuurde schakelaar. 

Een dergelijke maatvoering kan gemaakt warden, maar 
is naar eigen inzicht van de bewoners. (Minimale maten 
bouwbesluit warden bij toetsing aangehouden, dus niet 
overal standaard ruimte voor rolstoeldraaicirkel). 

Ja. Op basis hiervan zijn de ruimtematen van het casco 
vastgesteld. (Plattegrond van een ruime zorgwoning 
moest te creeren zijn.) 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

KAMELEON WONINGEN 
Is er een mogelijkheid voor een extra slaapkamer op 
de begane grand ( evt. door uitbreiding - volumeflexi-
biliteit)? 
Is er rekening gehouden met een eventuele toekom-
stige functiewijziging (bijvoorbeeld van wonen naar 
werken)? 
is er op een andere manier functionele flexibiliteit tot 
stand oebracht? 
Volumeflexibilit:eit 

Is de woning uitbreidbaar in horizontale zin? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals palen of 
funderingsbalken, kolommen of luifels, e.d.? 

Is de woning uitbreidbaar in verticale zin ( extra ver-
dieping, dakkapellen etc.)? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals sparingen 
in de vloer/dak, e.d.? 

Is het mogelijk woningen onderling te koppelen? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals leidingloze 
stroken, fontanellen in de woningscheidende wanden, 
e.d.? 
Is er op een andere manier volumeflexibiliteit tot 
stand ciebracht? 
Belevingsflexibiliteit 

Heeft de bewoner zeggenschap/inspraak over de 
gevelindeling van de woning? (plaats ramen, deuren, 
ventilatieroosters e.d. op de buitenmuren en het dak 
van de woning) 

Heeft de bewoner zeggenschap / inspraak over de 
gevelelementen? (raamkozijnen, ramen, deurposten, 
deuren, ventilatieroosters e.d., maar ook (bak)stenen, 
houtwerk, dakpannen en andere delen/materialen 
waaruit de buitenmuren en het dak van de woning 
zichtbaar zijn oooebouwd.) 
Heeft de bewoner zeggenschap/inspraak over het 
interieur van de woning? (het inwendige van de wo-
nino: ruimte, oebruikte materialen kleuren, e.d.) 
Is er op een andere manier belevingsflexibiliteit tot 
stand gebracht? 

Overige ontwerptechnische aspecten 

Welke (flexibele) producten en/of systemen (ty-
pen/merk.en) warden toegepast? (ontwerp- en instal-
latietechnisch) 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

Ja, dit is mogelijk binnen het bestaande casco. 

Ja, zowel in het ontwerp als in het bestemmingsplan. Al 
naar gelang de vraag in de markt kunnen verschillende 
functies oehuisvest warden. 
-

Ja. Geen voorzieningen aangebracht: dit is kosten ma-
ken voor iets dat misschien nooit gebruikt wordt. Als het 
nodig is kunnen deze voorzieningen altijd nog warden 
aangebracht. 
Men kan beter nadenken over de fundering op basis van 
wat er gebouwd gaat warden, dan op voorhand veel te 
veel te doen. 
In beperkte mate. Een extra verdieping is niet mogelijk. 
De constructie is berekend op maximaal 2 bouwlagen 
met een kap. Wei is het mogelijk om in het kapsysteem 
uitwisselingen te maken om dakkapellen, loggia's e.d. 
aan te brencien. (Zo ontstaat enici extra volume.) 
Nee. Hiervan is in het systeem niet uitgegaan. 

Nee. Volumeflexibiliteit was geen uitgangspunt voor de 
Kameleon. 

Ja, maximaal. Er is per woning een keuzematrix opge-
steld. Over deze keuzematrix moest door de architect 
overeenstemming warden bereikt met Welstand. (Dus 
niet over de uiteindelijke keuzes maar over alle moge-
liikheden). 
Ja, maximaal. Oak hier geldt een keuzematrix. 

Ja, maximaal. 

Tijdens het proces is belevingsflexibiliteit aangebracht 
door gebruik te maken van een softwarepakket. Hier-
mee kon de klant beter zelf tot keuzes komen. Beslis-
singen konden warden gevisualiseerd en kostenconse-
ouenties direct inzichteliik ciemaakt. 

- Framevloer (Haitsma beton). 
- in het algemeen warden in de woningen alle mogelijke 
producten en systemen toegepast: per gewenste situa-
tie wordt bekeken welk svsteem het beste zal voldoen. 

108 



Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

KAMELEON WONINGEN 
Is er bijzondere aandacht besteed aan regelgeving 
(bijvoorbeeld met betrekking tot het bestemmings-
plan, welstand, etc. )? 

Kunnen tweede en volgende bewoners evenveel als 
de eerste bewoner gebruikmaken van de flexibele 
mogelijkheden van de woning, of maakt de eerste 
bewoner ook keuzes die definitief zijn? 

Financiele aspecten 

Zijn de meerkosten bekend die zijn veroorzaakt door 
het flexibel maken van deze woningen, ten opzichte 
van een woning zonder flexibiliteit van een vergelijk-
baar type? 
Hoe verhouden deze kosten zich tot elkaar? 

Is er in het exploitatieoverzicht van het project reke-
ning gehouden met de factor flexibiliteit? Met betrek-
king tot de volgende parameters: 
Stichtingskosten (Grondkosten, bouwkosten, 
mende kosten) 
(Extra) kosten voor ontwikkelinq van onderdelen 
(Extra) Huuropbrenqst 
Mutaties / mutatieonderhoud 

Leeqstand 
Kosten iaarfiiks onderhoud 
Kosten groat onderhoud 

Overiqe exoloitatiekosten 
Afschriivinqsoeriode 
Exploitatieperiode 

Hoe is de grondpriis bepaald? 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

bijko-

Welstand: hiervoor is een keuzematrix opgesteld waar-
over tot overeenstemming moest warden gekomen. 
(andere manier van werken dus). 
Qua bouwvergunning wordt er het nut niet van ingezien 
om vooraf voor mogelijke toekomstige veranderingen al 
vergunning aan te vragen. Dit wordt bekeken als het 
voorkomt. Vooraf voorzieningen treffen ZOU 'kosten 
maken op het sterfhuis' ziin. 
Plaats stabiliteitswanden is 95% definitief. Trap is 50% 
definitief. Wanden 25% definitief. Sanitair/keuken 10% 
definitief. Lichtpunten 5% definitief. De flexibiliteit is 
daar neergelegd, waar mensen het meeste/snelste iets 
willen veranderen. 
Technisch is het mogelijk om alles weer te veranderen, 
maar de kosten hiervan komen voor rekening van de-
gene die het veranderd wil hebben (de bewoner). Wan-
neer een nieuwe bewoner heel veel veranderingen wil, 
wil deze dus eigenlijk een andere woning en kan hij 
misschien beter wachten tot er een woning wordt aan-
qeboden die beter overeenkomt met ziin wensen. 

Nee-> dit moet nog geevalueerd warden. 

Het is de filosofie van het project om zo min mogelijk 
voor de klant te bedenken. Wanneer de klant zelf be-
slissingen neemt over de woning vergroot dat de be-
trokkenheid. Hierdoor zullen ze zuiniger met de woning 
omgaan waardoor de onderhoudskosten af kunnen 
nemen. 

Hoger door het grotere volume van de woningen ( dit 
qrotere volume is eiqenliik de flexibliteitsfactor) 

Verwachting: minder. (Dit kan niet anders door de gro-
tere betrokkenheid van de bewoners en de mogelijkheid 
aanpassinqen te doen aan veranderende wensen. 
Verwachtinq: minder 
Verwachtinq: minder 
Verwachting: minder -> de woning zal zich (bijvoor-
beeld bij mutaties) automatisch aanpassen aan de tijd. 
Dit is een permanente ontwikkeling die de woning 
doormaakt, waardoor groat onderhoud sterk zal afne-
men. 

De filosofie is deze periodes 25 jaar te laten duren. 
Maar de drager staat voor 50 jaar in de boeken. (drager 
= het niet-flexibele deel). Bij alle flexibele delen van de 
woning is gekeken naar de verwachte levensduur voor 
de bewoner: hoe lang is een bepaald onderdeel van de 
woning rendabel, met andere woorden hoe lang voldoet 
een onderdeel aan de eisen/wensen van de bewoners. 
Elk onderdeel is op basis van deze verwachtingen in de 
boeken qezet. 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

KAMELEON WONINGEN 
In geval van grondquote: is de grondquote voor alle 
varianten hetzelfde geweest? (medewerking gemeen-
te) 
Welke subsidie is ontvangen voor het project? Heeft 
de mogelijkheid van subsidies in enige mate bijgedra-
gen aan de beslissing tot flexibel bouwen? In welke 
mate draagt de subsidie bij aan het rondkomen van 
de exoloitatie? 
Juridische aspecten 

Wordt er gebruik gemaakt van altematieve 
huur/lease/koopconstructies? (Bijvoorbeeld cascohuur 
met gekochte inbouw). Zijn hiervoor mogelijkheden 
onderzocht? 
Is de gemeente bereid (geweest) om mee te werken? 

Heeft het in de toekomst aanbrengen van veranderin-
gen juridische consequenties (bouwvergunning, huur-
oriis. etc.) 
Welke afspraken warden met bewoners gemaakt over 
het aanbrengen van wijzigingen tijdens bewoning (bij 
huurwoningen)? 
wie draagt de kosten? 
zijn de veranderingen door de bewoners zelf uit te 
voeren? 
welke veranderingen zijn wel/niet toegestaan? 
Wijkt het ZAV-beleid in dit flexibele project af van de 
rest van de complexen (niet-flexibel)? 
etc. 
Gebruiksaspecten 

Worden de woningen op een andere manier toegewe-
zen dan bij een traditioneel project? 

Zo ja, op welke manier? 
Zo nee. Waarom niet? 

Wordt er extra voorlichting (gebruiksaanwijzing) ge-
geven over de flexibele mogelijkheden van het pro-
ject? 
Is er ook voorlichting over de flexibele mogelijkheden 
voor tweede en volgende bewoners? 

Worden alle mogelijkheden van de geboden flexibiliteit 
daadwerkelijk benut (bij oplevering maar ook in de 
tijd)? 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

SEV 

Dit is onderzocht, maar vastgelopen. De overheid zal 
eerst de regelgeving moeten verruimen. Bijvoorbeeld de 
verhouding eigendom-huur waarbij het mogelijk wordt 
om een hvootheek te verkriiqen. 
Dit is onbekend ( de gemeente was geen directe partici-
pant in het project). In eerste instantie (wethouders) 
zeker bereid om mee te werken en ook enthousiast. Op 
ambtenaamiveau liep de uitwerking echter regelmatig 
vast. De regelgeving is niet op flexibel bouwen aange-
past. (Een voorbeeld van tegenwerking door de ge-
meente is dat er uiteindelijk maar 5 in plaats van 6 
woningen zijn gebouwd omdat er een boom in de weg 
stond.) 
Ja. Deze consequenties komen voor rekening van de 
huurder die de veranderingen wenst. 

De huurder draagt de kosten. In principe zijn alle ver-
anderingen door de bewoners zelf uit te voeren (Soms 
wel enige handigheid vereist en soms zal enige schade 
aan andere onderdelen van de woning niet te voorko-
men zijn -> bijvoorbeeld beschadiging aan tegelwerk bij 
verplaatsen sanitair). 
Binnen het raamwerk van het concept zijn alle verande-
ringen toegestaan. 
Qua Zelf aangebrachte voorzieningen is vastgelegd: 
eioendom blijft eigendom. 

Bij het proefproject wet. De bewoners zijn speciaal 
geselecteerd en moesten ook bereid zijn tijd te investe-
ren in het 'nieuwe proces'. De bedoeling is om in de 
toekomst de woningen op de traditionele manier aan te 
bieden. (Want het is voor latere bewoners qua kosten-
plaatje ook niet aan te raden hele grate veranderingen 
te maken, ook al zijn deze technisch mogelijk. Dan 
liever wachten op een andere woning. ) De kracht van 
de woningen is juist dat ze voor iedereen geschikt zijn 
en dus niet voor een beoaalde 'flexibele' doeloroeo. 
Ja, er moet een handboek komen. 

Ja, bij mutatie zal voorlichting gegeven worden. Maar er 
moet voor opgepast worden om bewoners tot verande-
ren te 'dwingen' door op teveel mogelijkheden te wij-
zen. (Ook hier geldt weer dat dat kosten maken is die 
niet noodzakelijk zijn) Wanneer mensen een verande-
rinQ willen zullen zii zich vanzelf melden. 
Dit zal de toekomst uitwijzen. 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

KAMELEON WONINGEN 
Is er een samenhang aan te tonen tussen de geboden 
flexibiliteit en de woonsatisfactie? 

Imago aspecten 

Speelt het imago een rol bij de beslissing tot flexibel 
bouwen? 

Is er enig inzicht in het wel of niet verbeteren van het 
imago? {t.o.v. ldanten, andere opclrachtgevers, over-
heid) 
Is er rekening gehouden met duurzaamheid / milieu-
belasting van het project? Zijn hierbij verschillen aan 
te wiizen met een niet-flexibel oroiect? 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

De bewoners waarderen het / vinden het bijzonder in 
een woning te wonen waarin zoveel eigen keuzes zitten. 
Na een aantal maanden in de woningen gewoond te 
hebben, zou geen van de bewoners al iets willen veran-
deren. 

Het helpt wel maar is niet doorslaggevend. De woon-
omgeving blijkt toch nog altijd belangrijker te zijn voor 
de bewoners dan de woning zelf. 
Bekendheid vergroten 
-

Ja. Zoveel mogelijk hergebruik. Kwaliteit/duurzaamheid 
van de elementen afstemmen op verwachte levensduur. 
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3. Ohr Patrick Tielkes 

Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

Markt & Innovatie Woningcorporatie het Oosten 

Flexibele doorbraak 
Furore blok C - > "Solids" 

FLEXIBELE DOORBRAAK 
lndelingsflexibiliteit 

Wat is de beukbreedte van de woning? (Bij verschillende 
beukmaten de meest voorkomende) 
Is deze beukbreedte goed bruikbaar? (D.w.z. zijn er een aan-
tal verschillende indelingen moaeliik?) 
Is er gebruik gemaakt van een brede, ondiepe woningplatte-
grond? (Zodat ook wanneer de woning in meerdere kleine 
ruimten wordt ooaedeeld natuurliik licht moaeliik is). 
Zijn er verwijderbare (en daardoor verplaatsbare) elementen 
in de inbouw? 
niet-dragende binnenwanden, schuifwanden. Keukenwanden, 
sanitaire units, etc. 
Worden er een aantal verschillende indelingsvarianten aange-
baden, of mogen in principe 'alle' varianten warden toegepast 
(Mits ze voldoen aan het bouwbesluit)? 
Is er een mogelijkheid van verzelfstandiging van ruimten bin-
nen de woning? 
Mogelijkheid voor een eigen toegang 
Mogelijkheid voor koppeling van de verzelfstandigde ruimte 
aan een eigen (tweede) toilet en badruimte 
Moaeliikheid voor een eioen kookoeleoenheid 
Is er op een andere manier indelingsflexibiliteit tot stand ge-
bracht? 
Is er een extra standleiding in de woning aanwezig met voor-
zieningen voor aan- en afvoer van water, gas en (mechani-
sche) ventilatie? (Ten behoeve van de verplaatsbaarheid van 
natte ruimten.) 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen drager en in-
bouw? 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen collectief en 
individueel? 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen vaste en varia-
bele installaties? 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen lange en kor-
te(re) levenscvdi? 
Kunnen installatiecomponenten op een eenvoudige wijze ont-
koppeld, verwijderd of verplaatst warden? 

Zijn de installatiecomponenten goed bereikbaar? (bijvoorbeeld 
door verhoogde vloeren, verlaagde plafonds, plint- en leiding-
kokersvstemen). 
Is er overcapaciteit aanwezig, bijvoorbeeld in het installatie-
vermoaen? 
Is er aandacht besteed aan de beperking van de noodzakelijke 
distributievoorzieningen, 
standsbedienino? 
Functionele flexibiliteit 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

bijvoorbeeld met behulp van af-

Er wordt een grate ruimte gemaakt, die naar 
inzicht van de woningcorporatie of de huurder 
ingedeeld kan warden met verwijderbare lichte 
wanden. 

In en rand de kolommen van de nieuwe porta-
len komen de installaties en standleidingen. De 
ringleidingen komen onder een zwevende dek-
vloer. Deze integratie van constructie en instal-
latietechniek maakt het mogelijk om elk vertrek 
OD elke olek in de wonino te olaatsen. 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

FLEXIBELE DOORBRAAK 
Is er bij het ontwerp van de plattegrond rekening gehouden 
met neutrale vertrekmaten? 
Is de woonfunctie (gezamenlijke verblijfsruimte) op meerdere 
plekken in de woning mogelijk? 
Welke oppervlakte is gereserveerd voor de woonfunctie? 
Welke oppervlakte is gereserveerd voor de keuken? 
Zijn er tenminste twee gelijkwaardige verblijfsruimten (mini-
maal 12m2)? 
Wat is de netto verdiepingshoogte (op alle verdiepingen)? 
Waar hangt de thermostaat? (i.v.m. individuele warmterege-
lino oer vertrek) 
Is er sprake van een rolstoeltoegankelijke maatvoering? 
Vrije breedte verkeersgebieden (~ 900 mm, som verkeers-
stroken voor en na haakse bocht ~ 1950 mm, obstakelvrije 
ruimte tussen deurvlak en tegenoverliggende wand ~ 1100 
mm). 
Afmetingen toiletruimte (> 900 x 1200 mm). 
Is het mogelijk de primaire woonfuncties zoals wonen, koken, 
slapen, alsmede berging, toilet en ruimte voor sanitair te situ-
eren op de beaane grond of op het niveau van de entree? 
Is er een mogelijkheid voor een extra slaapkamer op de bega-
ne qrond (evt. door uitbreidinq - volumeflexibiliteit)? 
is er op een andere manier functionele flexibiliteit tot stand 
oebracht? 
Volumeflexibiliteit 

Is de woning uitbreidbaar in horizontale zin? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals palen of funde-
ringsbalken, kolommen of luifels e.d.? 
Is de woning uitbreidbaar in verticale zin ( extra verdieping, 
dakkapellen etc.)? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals sparingen in de 
vloer/dak e.d.? 
Is het mogelijk woningen onderling te koppelen? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals leidingloze stro-
ken, fontanellen in de woninqscheidende wanden e.d.? 
Is er op een andere manier volumeflexibiliteit tot stand ge-
bracht? 
Belevingsftexibiliteit 

Heeft de bewoner zeggenschap/inspraak de gevelindeling van 
de woning? (plaats ramen, deuren, ventilatieroosters e.d. op 
de buitenmuren en het dak van de woning) 
Heeft de bewoner zeggenschap / inspraak over de gevelele-
menten? (raamkozijnen, ramen, deurposten, deuren, ventila-
tieroosters e.d., maar ook (bak)stenen, houtwerk, dakpannen 
en andere delen/materialen waaruit de buitenmuren en het 
dak van de woninq zichtbaar ziin ooaebouwd.) 
Heeft de bewoner zeggenschap/inspraak over het interieur 
van de woning? (het inwendige van de woning: ruimte, ge-
bruikte materialen kleuren, e.d.) 
Is er op een andere manier belevingsflexibiliteit tot stand 
qebracht? 
Overige ontwerptechnische aspecten 

Welke (flexibele) producten en/of systemen (typen/merken) 
worden toeaepast? ( ontwerp- en installatietechnisch) 
Is er bijzondere aandacht besteed aan regelgeving (bijvoor-
beeld met betrekking tot het bestemmingsplan, welstand, etc. 
)? 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

FLEXIBELE DOORBRAAK 
Kunnen tweede en volgende bewoners evenveel als de eerste 
bewoner gebruikmaken van de flexibele mogelijkheden van de 
woning, of maakt de eerste bewoner ook keuzes die definitief 
ziin? 
Financiele aspecten 

Zijn de meerkosten bekend die zijn veroorzaakt door het flexi-
bel maken van deze woningen, ten opzichte van een woning 
zonder flexibiliteit van een veraeliikbaar tvoe? 
Hoe verhouden deze kosten zich tot elkaar? 
Is er in het exploitatieoverzicht van het project rekening ge-
houden met de factor flexibiliteit? Met betrekking tot de vol-
aende oarameters: 
Stichtingskosten (Grondkosten, bouwkosten, bijkomende kos-
ten) 
(Extra) kosten voor ontwikkeling van onderdelen 
(Extra) Huuropbrengst 
Mutaties / mutatieonderhoud 
Leegstand 
Kosten jaarliiks onderhoud 
Kosten groot onderhoud 
Overiae exploitatiekosten 
Afschriivingsoeriode 
Exoloitatieperiode 
Hoe is de grondprijs bepaald? 
In geval van grondquote: is de grondquote voor alle varianten 
hetzelfde geweest? (medewerking aemeente) 
Welke subsidie is ontvangen voor het project? Heeft de moge-
lijkheid van subsidies in enige mate bijgedragen aan de beslis-
sing tot flexibel bouwen? In welke mate draagt de subsidie bij 
aan het rondkomen van de exoloitatie? 
Juridische aspecten 

Wordt er gebruik gemaakt van alternatieve 
huur/lease/koopconstructies? (Bijvoorbeeld cascohuur met 
aekochte inbouw). Zijn hiervoor moaelijkheden onderzocht? 
Is de gemeente bereid (geweest) om mee te werken? 
Heeft het in de toekomst aanbrengen van veranderingen juri-
dische conseauenties (bouwveraunning, huuroriis etc.) 
Welke afspraken worden met bewoners gemaakt over het 
aanbrengen van wijzigingen tijdens bewoning (bij huurwonin-
gen)? 
wie draagt de kosten? 
zijn de veranderingen door de bewoners zelf uit te voeren? 
welke veranderingen zijn wel/niet toegestaan? 
Wijkt het ZAV-beleid in dit flexibele project af van de rest van 
de complexen (niet-flexibel)? 
etc. 
Gebruiksaspecten 

Worden de woningen op een andere manier toegewezen dan 
bij een traditioneel project? 

Zo ja, op welke manier? 
Zo nee. Waarom niet? 

Wordt er extra voorlichting (gebruiksaanwijzing) gegeven over 
de flexibele mogelijkheden van het project? 
Is er ook voorlichting over de flexibele mogelijkheden voor 
tweede en volgende bewoners? 
Worden alle mogelijkheden van de geboden flexibiliteit daad-
werkeliik benut (bii ooleverina maar ook in de tiid)? 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

FLEXIBELE DOORBRAAK 
Is er een samenhang aan te tonen tussen de geboden flexibili-
teit en de woonsatisfactie? 
Imagoaspecten 

Soeelt het imago een rol bij de beslissing tot flexibel bouwen? 
Is er enig inzicht in het wel of niet verbeteren van het imago? 
(t.o.v. klanten andere oodrachtqevers, overheid) 
Is er rekening gehouden met duurzaamheid / milieubelasting Het uitstellen van de sloop van het gebouw 
van het project? Zijn hierbij verschillen aan te wijzen met een heeft een positieve uitwerking op het milieu. 
niet-flexibel project? Hergebruik van het casco en daarmee vermij-

den van afval zorgt voor een grate reductie in 
de milieubelasting. 

SOUDS - FURORE BLOK C 
lndelingsflexibiliteit 

Wat is de beukbreedte van de woning? (Bij verschillende 
beukmaten de meest voorkomende) 

Is deze beukbreedte goed bruikbaar? (D.w.z. zijn er een 
aantal verschillende indelingen moaeliik?) 
Is er gebruik gemaakt van een brede, ondiepe woning-
plattegrond? (Zodat ook wanneer de woning in meerdere 
kleine ruimten wordt opgedeeld, natuurlijk licht mogelijk 
is). 
Zijn er verwijderbare (en daardoor verplaatsbare) elemen-
ten in de inbouw? 
niet-dragende binnenwanden, schuifwanden. Keukenwan-
den. sanitaire units etc. 
Worden er een aantal verschillende indelingsvarianten 
aangeboden, of mogen in principe 'alle' varianten warden 
toeaepast (Mits ze voldoen aan het bouwbesluit)? 
Is er een mogelijkheid van verzelfstandiging van ruimten 
binnen de woning? 
Mogelijkheid voor een eigen toegang 
Mogelijkheid voor koppeling van de verzelfstandigde ruim-
te aan een eigen (tweede) toilet en badruimte 
Moaeliikheid voor een eioen kookoeleoenheid 
Is er op een andere manier indelingsflexibiliteit tot stand 
gebracht? 
Is er een extra standleiding in de woning aanwezig met 
voorzieningen voor aan- en afvoer van water, gas en 
(mechanische) ventilatie? (Ten behoeve van de verplaats-
baarheid van natte ruimten.) 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen drager en 
inbouw? 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen collectief en 
individueel? 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen vaste en 
variabele installaties? 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen lange en 
korte(re) levenscvcli? 
Kunnen installatiecomponenten op een eenvoudige wijze 
ontkoppeld verwiiderd of verplaatst worden? 
Zijn de installatiecomponenten goed bereikbaar? (bijvoor-
beeld door verhoogde vloeren, verlaagde plafonds, plint-
en leidingkokersystemen). 
Is er overcapaciteit aanwezig, bijvoorbeeld in het installa-
tievermoaen? 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

Maximaal 5 units per verdieping van minimaal 90 
m2

• Beukbreedte van minimaal 7,20 meter, zodat 
twee verblijfsruimten naast elkaar gemaakt kunnen 
warden. 
-

-
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

SOUDS - FURORE BLOK C 
Is er aandacht besteed aan de beperking van de noodza-
kelijke distributievoorzieningen, bijvoorbeeld met behulp 
van afstandsbedieninq? 
Functionele flexibiliteit 

Is er bij het ontwerp van de plattegrond rekening gehou-
den met neutrale vertrekmaten? 
Is de woonfunctie (gezamenlijke verblijfsruimte) op meer-
dere plekken in de woning mogelijk? 
Welke oppervlakte is gereserveerd voor de woonfunctie? 
Welke oppervlakte is gereserveerd voor de keuken? 
Zijn er tenminste twee gelijkwaardige verblijfsruimten 
(minimaal 12m2)? 
Wat is de netto verdiepingshoogte (op alle verdiepingen)? 
Waar hangt de thermostaat? (i.v.m. individuele warmte-
reaelinq oer vertrek) 
Is er sprake van een rolstoeltoegankelijke maatvoering? 
Vrije breedte verkeersgebieden (~ 900 mm, som ver-
keersstroken voor en na haakse bocht ~ 1950 mm, ob-
stakelvrije ruimte tussen deurvlak en tegenoverliggende 
wand~ 1100 mm). 
Afmetinqen toiletruimte (~ 900 x 1200 mm). 
Is het mogelijk de primaire woonfuncties zoals wonen, 
koken, slapen, alsmede berging, toilet en ruimte voor 
sanitair te situeren op de begane grond of op het niveau 
van de entree? 
Is er een mogelijkheid voor een extra slaapkamer op de 
beaane qrond ( evt. door uitbreidinq - volumeflexibiliteit)? 
Is er rekening gehouden met een eventuele toekomstige 
functiewijziging (bijvoorbeeld van wonen naar werken)? 

is er op een andere manier functionele flexibiliteit tot 
stand qebracht? 
Volumeflexibiliteit 

Is de woning uitbreidbaar in horizontale zin? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals palen of fun-
derinasbalken kolommen of luifels, e.d.? 
Is de woning uitbreidbaar in verticale zin (extra verdie-
ping, dakkapellen etc.)? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals sparingen in 
de vloer/dak e.d.? 
Is het mogelijk woningen onderling te koppelen? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals leidingloze 
stroken, fontanellen in de woningscheidende wanden, 
e.d.? 
Is er op een andere manier volumeflexibilitelt tot stand 
gebracht? 
Belevingsflexibiliteit 

Heeft de bewoner zeggenschap/inspraak over de gevelin-
deling van de woning? (plaats ramen, deuren, ventilatie-
roosters e.d. op de buitenmuren en het dak van de wo-
ninq) 
Heeft de bewoner zeggenschap / inspraak over de gevel-
elementen? (raamkozijnen, ramen, deurposten, deuren, 
ventilatieroosters e.d., maar ook (bak)stenen, houtwerk, 
dakpannen en andere delen/materialen waaruit de bui-
tenmuren en het dak van de woning zichtbaar zijn opge-
bouwd.) 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

Ja, zowel in het ontwerp als in het bestemmings-
plan. Al naar gelang de vraag in de markt kunnen 
verschillende functies qehuisvest worden. 
Het belangrijkste kenmerk van Solids is dat ze func-
tieflexibel ziin. 

Het maximale volume dat mogelijk is op deze locatie 
wordt al gebruikt. 

Zie a. 

Ja, op elke verdieping zijn 1-5 units mogelijk. 

Nee. 

Nee. 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

SOUDS - FURORE BLOK C 
Heeft de bewoner zeggenschap/inspraak over het interi-
eur van de woning? (het inwendige van de woning: ruim-
te qebruikte materialen kleuren, e.d.) 
Is er op een andere manier belevingsflexibiliteit tot stand 
oebracht? 
Overige ontwerptechnische aspecten 

Welke (flexibele) producten en/of systemen (ty-
pen/merken) warden toegepast? (ontwerp- en installatie-
technisch) 
Is er bijzondere aandacht besteed aan regelgeving (bij-
voorbeeld met betrekking tot het bestemmingsplan, wel-
stand, etc. )? 

Kunnen tweede en volgende bewoners evenveel als de 
eerste bewoner gebruikmaken van de flexibele mogelijk-
heden van de woning, of maakt de eerste bewoner oak 
keuzes die definitief ziin? 
Financiele aspecten 

Zijn de meerkosten bekend die zijn veroorzaakt door het 
flexibel maken van deze woningen, ten opzichte van een 
woning zonder flexibiliteit van een vergelijkbaar type? 
Hoe verhouden deze kosten zich tot elkaar? 
Is er in het exploitatieoverzicht van het project rekening 
gehouden met de factor flexibiliteit? Met betrekking tot de 
volgende parameters: 

Stichtingskosten (Grondkosten, bouwkosten, bijkomende 
kosten) 
(Extra) kosten voor ontwikkeling van onderdelen 

(Extra) Huuropbrengst 

Mutaties / mutatieonderhoud 
Leeostand 
Kosten iaartiiks onderhoud 
Kosten groat onderhoud 

Overioe exoloitatiekosten 
Afschriivinosoeriode 
Exoloitatieoeriode 
Hoe is de orondoriis beoaald? 
In geval van grondquote: is de grondquote voor alle vari-
anten hetzelfde geweest? (medewerking gemeente) 
Welke subsidie is ontvangen voor het project? Heeft de 
mogelijkheid van subsidies in enige mate bijgedragen aan 
de beslissing tot flexibel bouwen? In welke mate draagt 
de subsidie bij aan het rondkomen van de exploitatie? 
Juridische aspecten 

Nicole Gulpen 
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Ja. Er is geen inbouw. Bewoner beslist zelf hierover 
en schaft de inbouw zelf aan. 

Voor de inbouw / functie wordt een tweede bouw-
aanvraag ingediend. 
De huurwetgeving is strikt, mbt onderhoud / gebre-
kenreoelino. Hier moet ruimte in warden qezocht. 

Er zijn geen vergelijkbare typen. De Solids zijn uniek 
qua levensduur, overmaat, duurzaamheid, etc. 

Zie 1. 
Er is een nieuwe financieringswijze ontwikkeld voor 
dit project. Met als doelstelling kostenneutraal te 
werken. 
Er zijn oak berekeningen gemaakt volgens de NCW-
methode, maar door de lange levensduur is deze 
methode niet toepasbaar: huuropbrengsten van 
over meer dan SO jaar hebben contant gemaakt 
naar nu Qeen enkele waarde. 
Deze zullen in vergelijking met andere projecten 
heel hooa uitvallen. 
Dit speelt met name bij de eerste solids-p.rojecten. 
Voor een deel zullen deze kosten in de stichtings-
kosten komen. 
Er zal een m2 huurprijs per functie vastgesteld moe-
ten warden. 

Onderhouds-/vervangingskosten van alle verschil-
lende elementen/onderdelen van Furore zijn voor-
speld, maar eigenlijk zijn veel dingen voor over SO 
jaar nauwelijks voorspelbaar. (Bijvoorbeeld elke 30 
jaar de vervanging van de videofoons: zou dit prin-
cioe noa in gebruik zijn tegen die tijd?) 

Er vindt geen afschrijving plaats op het casco: dit is 
waardevast. 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

SOUDS - FURORE BLOK C 
Wordt er gebruik gemaakt van alternatieve 
huur/lease/koopconstructies? (Bijvoorbeeld cascohuur met 
gekochte inbouw). Zijn hiervoor mogelijkheden onder-
zocht? 
Is de aemeente bereid (aeweest) om mee te werken? 
Heeft het in de toekomst aanbrengen van veranderingen 
juridische consequenties (bouwvergunning, huurprijs, 
etc.) 
Welke afspraken warden met bewoners gemaakt over het 
aanbrengen van wijzigingen tijdens bewoning (bij huur-
woningen)? 
wie draagt de kosten? 
zijn de veranderingen door de bewoners zelf uit te voe-
ren? 
welke veranderingen zijn wel/niet toegestaan? 
Wijkt het ZAV-beleid in dit flexibele project af van de rest 
van de complexen (niet-flexibel)? 
etc. 
Gebruiksaspecten 

Worden de woningen op een andere manier toegewezen 
dan bij een traditioneel project? 

Zo ja, op welke manier? 
Zo nee. Waarom niet? 

Wordt er extra voorlichting (gebruiksaanwijzing) gegeven 
over de flexibele mooeliikheden van het project? 
Is er ook voorlichting over de flexibele mogelijkheden 
voor tweede en volaende bewoners? 
Worden alle mogelijkheden van de geboden flexibiliteit 
daadwerkeliik benut (bij oplevering maar ook in de tijd)? 
Is er een samenhang aan te tonen tussen de geboden 
flexibiliteit en de woonsatisfactie? 
Imago aspecten 

Speelt het imago een rol bij de beslissing tot flexibel bou-
wen? 
Is er enig inzicht in het wel of niet verbeteren van het 
imaao? (t.o.v. klanten. andere oodrachtaevers overheid) 
Is er rekening gehouden met duurzaamheid / milieubelas-
ting van het project? Zijn hierbij verschillen aan te wijzen 
met een niet-flexibel oroiect? 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

cascohuur. De inbouw zal volledig de verantwoorde-
lijkheid van de huurders zijn. 

De vertrekkende huurder heeft voordrachtrecht om 
een opvolgende huurder aan te brengen. 

Er zal een vereniging van cascohuurders warden 
ooaericht. 
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4. dhr Jasper Oppeneer MISA PM 

Manager projecten De Woonplaats 

Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

Pilotproject asielzoekershuisvestinq Winterswijk 

ASIELZOEKERSHUISVEmNG WINTERSWDK 
Indelingsflexibiliteit 

Wat is de beukbreedte van de woning? (Bij verschil-
lende beukmaten de meest voorkomende) 
Is deze beukbreedte goed bruikbaar? (D.w.z. zijn er 
een aantal verschillende indelingen moaelijk?) 
Is er gebruik gemaakt van een brede, ondiepe wo-
ningplattegrond? (Zodat ook wanneer de woning in 
meerdere kleine ruimten wordt opgedeeld, natuurlijk 
licht moaeliik is). 
Zijn er verwijderbare (en daardoor verplaatsbare) 
elementen in de inbouw? 
niet-dragende binnenwanden, schuifwanden. Keuken-
wanden sanitaire units, etc. 
Worden er een aantal verschillende indelingsvarianten 
aangeboden, of mogen in principe 'alle' varianten 
worden toegepast (Mits ze voldoen aan het bouwbe-
sluit)? 
Is er een mogelijkheid van verzelfstandiging van ruim-
ten binnen de woning? 
Mogelijkheid voor een eigen toegang 
Mogelijkheid voor koppeling van de verzelfstandigde 
ruimte aan een eigen (tweede) toilet en badruimte 
Moaeliikheid voor een eigen kookgelegenheid 
Is er op een andere manier indelingsflexibiliteit tot 
stand qebracht? 
Is er een extra standleiding in de woning aanwezig 
met voorzieningen voor aan- en afvoer van water, gas 
en (mechanische) ventilatie? (Ten behoeve van de 
verplaatsbaarheid van natte ruimten.) 

Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen drager 
en inbouw? 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen collectief 
en individueel? 

Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen vaste en 
variabele installaties? 
Is er m.b.t. de installaties onderscheid tussen lange en 
korte(re) levenscycli? 

Kunnen installatiecomponenten op een eenvoudige 
wiize ontkoooeld verwiiderd of verolaatst worden? 
Zijn de installatiecomponenten goed bereikbaar? (bij-
voorbeeld door verhoogde vloeren, verlaagde pla-
fonds, olint- en leidingkokersvstemen). 
Is er overcapaciteit aanwezig, bijvoorbeeld in het 
installatievermooen? 
Is er aandacht besteed aan de beperking van de 
noodzakelijke distributievoorzieningen, 
met behulo van afstandsbedieninq? 
Functionele flexibiliteit 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

bijvoorbeeld 

6 meter h.o.h. 

Ja, optimaal. 

Nee, het is een diepe plattegrond. 

In principe is alles in de inbouw te verplaatsen. Maar 
bijvoorbeeld het verplaatsen van sanitair is duur. 
De binnenwanden zijn verwijderbare metalstud-
wanden qeheel vrii van installaties. 
Alie varianten mogen worden toegepast Momenteel is 
de hele indeling bepaald door de huurder van het gehe-
le complex, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoe-
kers) . 
Ja, al deze mogelijkheden. 

De installaties komen vanuit een verlaagd plafond (kan-
toor-orincioe). 
De leidingen worden gevoerd door horizontale en verti-
cale kokers. Overal zou een standleiding aangelegd 
kunnen worden. 
Het verplaatsen van natte ruimten is niet aan te bevelen 
vanwege de hoae kosten. 
Ja. De drager is vrij van installaties. 

De installaties zij n individueel gemaakt. De cv techniek 
wordt voorlopig per twee woningen gebruikt, omdat er 
maar een beperkte capaciteit nodig is. De epc is name-
lijk slechts 0,55 en de c-waarde van de wanden is 4. 
Alie installaties, behalve het sanit:air, zijn variabel. 

Nee. De afschrijvingsperiode van alle onderdelen be-
draagt 10 jaar. (Maar dit is afhankelijk van de huurder. 
Het COA heeft een 10-jarig huurcontract). 
Het is wel mogelijk, maar niet eenvoudig. 

Ja, vanuit het plafond. 

Ja, de CV-installatie heeft overcapaciteit. 

Nee. 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexpf oitatie 

ASIELZOEKERSHUISVESTING WINTERSWIJK 
Is er bij het ontwerp van de plattegrond rekening 
gehouden met neutrale vertrekmaten? 
Is de woonfunctie (gezamenlijke verblijfsruimte) op 
meerdere plekken in de woning mogelijk? 
Welke oppervlakte is gereserveerd voor de woonfunc-
ti ? e. 
Welke oppervlakte is gereserveerd voor de keuken? 
Zijn er tenminste twee gelijkwaardige verblijfsruirnten 
(minimaal 12m2)? 
Wat is de netto verdiepingshoogte (op alle verdiepin-
gen)? 
Waar hangt de thermostaat? ( i.v.m. individuele warm-
tereaeling oer vertrek) 
Is er sprake van een rolstoeltoegankelijke maatvoe-
ring? 
Vrije breedte verkeersgebieden (<!: 900 mm, som ver-
keersstroken voor en na haakse bocht <!: 1950 mm, 
obstakelvrije ruimte tussen deurvlak en tegenoverlig-
gende wand<!: 1100 mm). 
Afmetingen toiletruimte (> 900 x 1200 mm). 
Is het mogelijk de primaire woonfuncties zoals wonen, 
koken, slapen, alsmede berging, toilet en ruimte voor 
sanitair te situeren op de begane grond of op het 
niveau van de entree? 
Is er een mogelijkheid voor een extra slaapkamer op 
de begane grond ( evt. door uitbreiding - volumeflexi-
biliteit)? 
Is er bij voorbaat rekening gehouden met een eventu-
ele toekomstige functiewijziging (bijvoorbeeld van 
wonen naar werken)? 
is er op een andere manier functionele flexibiliteit tot 
stand gebracht? 

Volumeflexibiliteit 

Is de woning uitbreidbaar in horizontale zin? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals palen of 
funderincisbalken. kolommen of luifels e.d.? 
Is de woning uitbreidbaar in verticale zin (extra ver-
dieping, dakkapellen etc.)? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals sparingen 
in de vloer/dak, e.d.? 
Is het mogelijk woningen onderling te koppelen? 
Zijn hiervoor voorzieningen getroffen, zoals leidingloze 
stroken, fontanellen in de woningscheidende wanden, 
e.d.? 
Is er op een andere manier volumeflexibiliteit tot 
stand ciebracht? 
Belevingsflexibiliteit 

Heeft de bewoner zeggenschap/inspraak over de 
gevelindeling van de woning? (plaats ramen, deuren, 
ventilatieroosters e.d. op de buitenmuren en het dak 
van de woning) 

Heeft de bewoner zeggenschap / inspraak over de 
gevelelementen? (raamkozijnen, ramen, deurposten, 
deuren, ventilatieroosters e.d., maar ook (bak)stenen, 
houtwerk, dakpannen en andere delen/ materialen 
waaruit de buitenmuren en het dak van de woning 
zichtbaar zijn oooebouwd.) 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

Deze maatvoering is mogelijk. Momenteel wordt niet 
aan alles voldaan, omdat is ingericht op basis van de 
eisen van het COA. Zo zijn er bijvoorbeeld gezamenlijk 
woonkamers. 
De thermostaat is in de middengang geplaatst, vanwe-
ge problemen met de zoninstraling. 

Ja, dit is een eis aan alles wat door De Woonplaats 
wordt gebouwd. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

De functionele flexibiliteit wordt bereikt door de aanwe-
zige indelingsflexibiliteit. 
Momenteel zijn alle plattegronden vastgelegd op basis 
van de ruimtebehoefte van het COA. 

Buiten het gebouw is het alleen nog mogelijk erkers 
en/of balkons aan te brengen. 

Dit is technisch wel mogelijk, maar niet de bedoeling bij 
dit project. 

Ja, op verschillende manieren. (Zowel horizontaal als 
verticaal). 

Nee. 

Als het COA eruit trekt, dan heeft de nieuwe individuele 
bewoner zeggenschap. De gevel is per unit in een keer 
demonteerbaar. (Met uitzondering van de stabiliteits-
wanden). 
Momenteel heeft alleen het COA zeaaenschao. 
Nee. 
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ASIEIZOEKERSHUISVEfflNG WINTERSWIJK 
Heeft de bewoner zeggenschap/inspraak over het 
interieur van de woning? 
Zeggenschap over het inwendige van de woning 
(ruimte qebruikte materialen kleuren. e.d.) 
Is er op een andere manier belevingsflexibiliteit tot 
stand oebracht? 
Overige ontwerptechnische aspecten 

Welke (flexibele) producten en/of systemen (ty-
pen/merken) worden toegepast? (ontwerp- en installa-
tietechnisch) 

Is er bijzondere aandacht besteed aan regelgeving 
(bijvoorbeeld met betrekking tot het bestemmings-
plan, welstand, etc. )? 

Kunnen tweede en volgende bewoners evenveel als de 
eerste bewoner gebruikmaken van de flexibele moge-
lijkheden van de woning, of maakt de eerste bewoner 
ook keuzes die definitief ziin? 
Financiele aspecten 

Zijn de meerkosten bekend die zijn veroorzaakt door 
het flexibel maken van deze woningen, ten opzichte 
van een woning zonder flexibiliteit van een vergelijk-
baar type? 
Hoe verhouden deze kosten zich tot elkaar? 
Is er in het exploitatieoverzicht van het project reke-
ning gehouden met de factor flexibiliteit? Met betrek-
king tot de volgende parameters: 

Stichtingskosten (Grondkosten, bouwkosten, inrich-
tingskosten, bijkomende kosten) 

(Extra) kosten voor ontwikkeling van onderdelen 
(Extra) Huuropbrengst 

Mutaties / mutatieonderhoud 
Leeqstand 
Kosten jaarliiks onderhoud 
Kosten groot onderhoud 
Overige exoloitatiekosten 
Afschrijvingsoeriode 
Exploitatieperiode 
Hoe is de grondprijs bepaald? 
In geval van grondquote: is de grondquote voor alle 
varianten hetzelfde geweest? (medewerking gemeen-
te) 
Welke subsidie is ontvangen voor het project? Heeft 
de mogelijkheid van subsidies in enige mate bijgedra-
gen aan de beslissing tot flexibel bouwen? In welke 
mate draagt de subsidie bij aan het rondkomen van de 
exploitatie? 
Juridische aspecten 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

Ja, Het interieur is op maat te maken. 

-

Alleen de metalstud-wanden in de inbouw. Verder geen 
specifiek flexibele systemen. De traditionele bouwpro-
ducten hebben de mogelijkheden al in zich, ze worden 
oo een andere manier toeaeoast. 
v.o.f. De Rikker heeft samen met de gemeente het 
bestemmingsplan voor het gebied ontwikkeld. Hierin 
komen 160 woningen, waaronder het asielzoekerscen-
trum. Een niet-omheind asielzoekerscentrum, mee-
draaiend in de maatschappij is uniek in Nederland. 
Doelstelling van de Woonplaats was deze mensen ge-
liikwaardiqe, fatsoenliike huisvestinQ te bieden. 
Ja. De 2e bewoner (na het COA) zal echter redelijk 
definitieve keuzes maken. 

Geen meerkosten. Het zijn woningen zonder onrenda-
bele top. 

Nee, het is nog niet te voorspellen wat de bewoner over 
10 jaar wil. Het COA kan het complex dan eventueel per 
blok afstoten. 
Onderhoud, en afschrijvings- en exploitatieperiode zijn 
berekend als "normale" huurwoningen. De bedrijfs-
waarde is over 50 iaar contant oemaakt. 
De inrichtingskosten zijn apart gehouden van de stich-
tingskosten en kwamen geheel voor rekening van het 
COA. 

De extra wensen worden via de huurprijs doorberekend 
aan hetCOA. 

n.v.t. 

Nee, doorslaggevend voor de start van het project was 
de ideele gedachte van asielzoekers als doelgroep. 
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ASIELZOEKERSHUISVESTING WINTERSWIJK 
Wordt er gebruik gemaakt van alternatieve 
huur/lease/koopconstructies? (Bijvoorbeeld cascohuur 
met gekochte inbouw). Zijn hiervoor mogelijkheden 
onderzocht? 
Is de oemeente bereid (oeweest) om mee te werken? 
Heeft het in de toekomst aanbrengen van veranderin-
gen juridische consequenties (bouwvergunning, huur-
oriis etc.) 
Welke afspraken warden met bewoners gemaakt over 
het aanbrengen van wijzigingen tijdens bewoning (bij 
huurwoningen)? 
wie draagt de kosten? 
zijn de veranderingen door de bewoners zelf uit te 
voeren? 
welke veranderingen zijn wel/niet toegestaan? 
Wijkt het ZAV-beleid in dit flexibele project af van de 
rest van de complexen (niet-flexibel)? 
etc. 

Gebruiksaspecten 

Worden de woningen op een andere manier toegewe-
zen dan bij een traditioneel project? 

Zo ja, op welke manier? 
Zo nee. Waarom niet? 

Wordt er extra voorlichting (gebruiksaanwijzing) gege-
ven over de flexibele mooelijkheden van het oroject? 
Is er ook voortichting over de flexibele mogelijkheden 
voor tweede en volgende bewoners? 
Worden alle mogelijkheden van de geboden flexibiliteit 
daadwerkelijk benut (bij oplevering maar ook in de 
tijd)? 
Is er een samenhang aan te tonen tussen de geboden 
flexibiliteit en de woonsatisfactie? 
Imago aspecten 

Speelt het imago een rol bij de beslissing tot flexibel 
bouwen? 
Is er enig inzicht in het wel of niet verbeteren van het 
imago? (to.v. klanten, andere opdrachtgevers, over-
heid) 

Is er rekening gehouden met duurzaamheid / milieu-
belasting van het project? Zijn hierbij verschillen aan 
te wijzen met een niet-flexibel project? 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

Nee. 
Alleen voor de CV-installatie geldt een samenwerking 
met Eneco Duurzame Energie. Deze samenwerking 
geldt bij alle projecten van De Woonplaats. 
Ja, optimale samenwerking. 
Nee. Er is bij toetsing door Welstand al rekening ge-
houden met mogelijke toekomstige varianten. 

Het reguliere ZAV-beleid geldt. 

Op dezelfde manier. De Woonplaats werkt niet met een 
bestand van woningzoekenden, maar iedereen die inte-
resse heeft kan op een woning reageren. Gemiddeld na 
7 reacties wordt een woninq toeaewezen. 
Nee. 

Voor de 2e bewoners zal voorlichting gegeven gaan 
warden, op het moment dat COA niet meer huurt. 
Op dit moment niet aan de orde. 

Het COA is extreem tevreden over deze vorm van huis-
vestino. Het centrum zit continu vol. 

Het idee is vanuit het innovatieve karakter van de cor-
ooratie zelf oeboren. De Woonolaats bezat dit imaoo al. 
De Woonplaats staat landelijk al bekend als innovatieve 
corporatie. Dit project heeft daar niet specifiek aan 
bijgedragen. Er is ook weinig de publiciteit gezocht met 
dit project, mede door tegenwerking van omwonenden 
in de beainfase. 
De vloer- en gevelelementen kunnen hergebruikt wor-
den. 
Lage epc-waarde (0,55) 
Gehouden aan het convenant duurzame materialen 
(standaard bij alle projecten) 
Groene energie. De installatiecomponenten zijn zo'n 
10% duurder geweest dan de norm. 
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Bijlage 3 Flexibele inbouwproducten en -systemen 

Flexibiliteit wordt in belangrijke mate bepaald door de mogelijkheid van het verleggen van leidingen. Wanneer de 
leidingen veranderende indelingen niet kunnen volgen, wordt het al snel moeilijk om een aantal verschillende, 
functionele indelingen te creeren. 
Met name de (verhoogde) vloer is geschikt als distributeur van leidingen en andersoortige kanalen en kabels. Een 
belangrijk onderdeel van een inbouwsysteem is dus het vloersysteem. Een inbouwsysteem kan verder bestaan uit 
binnen- en/of voorzetwanden en installatiesystemen. 

lnbouwproducten en systemen uit het recente verleden 
In het verleden zijn vele pogingen gedaan om in te spelen op de veronderstelde wens om inbouwsystemen toe te 
passen in de woningbouw. Deze wens is vooral vanuit kringen van ontwerpers gefonnuleerd: bijvoorbeeld de SAR 
en de Stichting Open Bouwen streefden naar vrij indeelbare casco's in combinatie met geavanceerde industrieel 
vervaardigde inbouwpakketten. Daarbij is ook veel studie gedaan naar de mogelijkheden om leidingen en leidin
gaansluitingen te flexibiliseren. 
Begin jaren negentig werden drie integrale flexibele inbouwsystemen gelanceerd: Interlevel, Matura en Esprit. 
Deze systemen waren alle drie gebaseerd op flexibele leidingen in een dubbele vloer, waardoor (bijpassende) 
wanden en leidingaansluitingen in principe overal konden warden geplaatst. 
Maar deze systemen hebben op grond van hun hoge kosten, en het in het algemeen moeilijk kunnen doorvoeren 
van vernieuwingen in de bouw, geen plaats kunnen verwerven in de bouwproductie. 

'Actuele' inbouwproducten en systemen 
Ondanks de moeilijkheden uit het recente verleden zijn er ook momenteel verscheidene inbouwproducten en 
systemen op de markt en er warden tevens nog steeds nieuwe ontwikkeld. 
In deze paragraaf zullen een aantal 'actuele' inbouwproducten worden besproken, die in een of meer van de 
voorbeeldprojecten zijn toegepast. Een aantal zijn specifiek voor een project ontwikkeld en alleen daarvoor ge
bruikt, andere zijn (al) op grote(re) schaal in productie. 

Vloersystemen 

Flexconcept vloersysteem (Flexconcept) 
De voor het Flexconcept ontwikkelde vloer bestaat uit industrieel vervaardigde vloertegels van 600 x 600 mm die 
koud tegen elkaar warden gelegd. Samen met in hoogte verstelbare stelpootjes vonnt de verhoogde vloer een 
stabiel geheel. Om een barging met de stelpootjes te verkrijgen is een soort revet uitgespaard in de vloertegels. 
Voor een nieuwbouwsituatie zou deze verhoogde vloer een aanzienlijke bouwtijdbesparing op kunnen leveren 
omdat de leidingen niet meer in het casco zitten maar naderhand in de afbouwfase verwerkt worden. 

Frame-vloer (De Kameleon) 
De Frame-vloer is ontwikkeld door Haitsma Beton B.V. in samenwerking met Woningstichting SWS. Deze vloer is 
opgebouwd uit een 100 mm dikke, gewapende betonplaat met daaronder gewapende betonnen balkjes met 
grote ronde perforaties voor leidingdoorvoeren. Door de geringe betondikte is de Frame-vloer gemakkelijk te 
doorboren. 
Deze vloerconstructie biedt een vrij indeelbare en goed bereikbare leidingzone onder de vloer, zodat bij aanpas
singen de bewoonde ruimte niet ontruimd hoeft te worden, kinderen niet gemakkelijk bij de leidingen kunnen 
komen en het opsporen van eventueel lekkende leidingen eenvoudiger wordt. Ten behoeve van een flexibele 
plaatsing van de trap is in het midden van de vloer een strook met verplaatsbare platen voorzien. 
Omdat de elementen op de kop worden gestort is de bovenzijde van de vloer glad. Hierdoor is een afwerkvloer 
overbodig, dus de vloerbedekking kan direct op de vloer warden aangebracht. Aan de onderzijde wordt de vloer 
afgewerkt met een plafond. 
Nog een ander voordeel van deze vloer is de droge montage zonder bouwafval op de bouwplaats. 

I nfra+ vloer (A+ woninqen. La Fenetre) 
De Infra+ vloer is ontwikkeld door Prefab Limburg B.V. Het is een samengestelde holle vloerconstructie die aan 
de onderzijde bestaat uit een ongeveer 7 cm dikke betonschil. Aan de bovenzijde kan men naar wens verschillen
de vloerafwerkingen aanbrengen. De onder- en bovenlaag zijn door middel van stalen IPE-profielen aan elkaar 
gekoppeld. Deze liggers zijn voorzien van grote gaten voor het doorvoeren van leidingen. Door de bovenzijde van 
de vloerconstructie demontabel uit te voeren, wordt blijvend (dus ook in de gebruiksfase) de mogelijkheid gebo
den om de installatietechnische infrastructuur op het specifieke gebruik van de woning af te stemmen. 
De vloerconstructie is ontstaan uit de gedachte van flexibel en duurzaam bouwen. Duurzaam heeft betrekking op 
het feit dat aanzienlijk minder grondstoffen warden gebruikt, waardoor ook funderingen en dergelijke minder 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 
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zwaar kunnen worden uitgevoerd. Daamaast bestaat de mogelijkheid om de toegepaste materialen te hergebrui
ken. 88 

De gemiddelde kosten van de Infra+ vloer liggen, zonder de afwerkvloer, tussen de 65 en 75 euro per m2 89 

In 2002 won dit vloersysteem de Nationale Bouwprijs. 

Binnenwandsystemen 

Ytong binnenwandsysteem (Flexconcept) 
In het proces van het Flex-concept heeft Wonen Breburg samen met Ytong Neder1and BV een nieuw verdiepings
hoog binnenwandpaneel ontwikkeld. Het is een verdiepingshoog paneel van cellenbeton van kleine breedte en 70 
of 100 mm dikte en netto verdiepingshoogte. De panelen worden met kunststof deuvels aan elkaar gekoppeld 
zonder dat er lijm of een ander vloeibaar materiaal aan te pas komt. In de panelen zijn 3 wapeningsstaven opge
nomen om de panelen voldoende buigsterkte te geven. 
De panelen zijn eenvoudig verwijderbaar en mogelijk her te gebruiken of te verwerken in nieuw te produceren 
wandelementen. 

Installatiesystemen 

KISS (Flexconcept) 
Het KISS-systeem van Hager Tehalit bestaat uit zogenaamde Kiss-units die rechtstreeks met de meterkast zijn 
verbonden. Vanaf de Kiss-units worden holle plinten aangebracht waardoor de bekabeling kan lopen. Op iedere 
willekeurige plaats op een plint kunnen aansluitingen gemaakt worden voor elektriciteit, kabel, data en telefoon. 
De meterkast is intelligent en wordt ingeregeld op basis van de behoefte van de bewoner. De plinten en de con
tactdozen worden aangebracht op aanwijzing van de bewoner, en dat kan zelfs nadat de woning is ingericht. De 
sparingen ten behoeve van de Kissunit en de bekabeling tussen de Kissunit en de meterkast moeten in de vloer 
worden uitgefreesd, of er wordt gebruik gemaakt van een verhoogd vloersysteem. 
Huurwoningen kunnen worden uitgevoerd en verhuurd met een standaard installatie. Door het aanbieden van 
optiepakketten kan de huurwoning flexibel op maat worden gemaakt voor de huurder en de huurprijs is daarop 
aan te passen. 
Voordelen KISS: 

• Sterke reductie hak- en breekwerk 
• Installatiekosten vooraf bekend 
• Tijdsbesparing in voorbereiding en plaatsing 
• Eenvoudige planning werkzaamheden 
• Flexibele installatie 
• Opnieuw bruikbaar in een nieuwe keuken 
• Optimale beveiliging 
• Compact 
• Plug & play 

Kabelwegsysteem fflexibele doorbraak} 
Het Kabelwegsysteem is de voortzetting van het eerder door Polynorm ontwikkelde plintgotensysteem. Dit sys
teem bestaat uit in de wand weggewerkte plintgoten en deurkozijnen met een sparing voor bekabeling. In de 
plinten en eventuele kozijnstijlen worden armaturen aangebracht voor aansluiting elektra, data, telefoon, CAI, 
beveiliging, etc. Door gebruik te maken van gestekkerde draadeinden kunnen op eenvoudige wijze stopcontacten 
worden bijgeplaatst. Dit kan door de bewoners zelf. 

GIS-easy badkamer moduul systeem (Flexconcept} 
• Flexibele indeling mogelijk 
• Universeel voorzetwandsysteem 
• Afvoerleidingen zijn geintegreerd in de voorzetwand 
• Waterleiding is niet zichtbaar 
• Droogbouwsysteem 
• Geen bouwkundige werkzaamheden 
• Universeel toepasbaar voor ruimte tot 1 meter breed 
• Diverse breedte- en hoogtematen leverbaar 
• Vier bevestigingspunten 

88 http://www.bouwtechnologie.nV - 2002-01-28 lnfra+vloer vereist integrale aanpak [01-03-2005] 
89 http://www.prefab-limburg.nV {01-03-2005] 
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Bijlage 4 Referentieprojecten 

De referentieprojecten die in hoofdstuk 5 zijn gebruikt om de stichtingskosten van flexibele en traditionele wonin
gen met elkaar te vergelijken, komen uit verschillende bronnen: 

Winket voor de bouw 90 

De Winket Referentieprojectenmethode is een instrument waarmee architecten en opdrachtgevers in atle stadia 
van de planontwikkeling in een bouwproject eenvoudig en snel kostenramingen kunnen maken. 
Alie kostengegevens op deze site hebben als peildatum 01-01-2005. 

De referentieprojecten die betrekking hebben op de nieuwbouw van woningen zijn onderverdeeld in drie catego
rieen. In elk van deze categorieen is een aantal referentieprojecten opgenomen. 

• Vrijstaande woningen 
o RPN 81.001 Traditioneel: Woning te Naaldwijk 
o RPN 81.002 Modern: Woning te Zundert 
o RPN 81.003 Houtskelet: Woning met kelder te Zaltbommel 

• Geschakelde woningen 
o RPN 83.001 Stadswoningen: Woningen te Roosendaal 
o RPN 83.002 Serrewoningen: Woningen te Roosendaal 
o RPN 83.003 Stadswoningen: Woningen te Maastricht 

• Appartementen 
o RPN 86.001 Galerij in 3 lagen: Appartementen te Oudenbosch 
o RPN 86.002 Corridor in 6 lagen: Appartementen met parkeergarage te Venray 

De volgende referentieprojecten zijn in dit verslag gehanteerd: 

RPN 83.001 Stadswo111nge11 VJ0111n eI1 te Roosendaal 
Projectgegevens 
Opdrachtgever: BVR-Groep te Roosendaal 
Architect: P.A.M. van der Veeken te Roosendaal 
Aannemer: Van Nassau bv te Roosendaal 

Bouwjaar: 1997/1998 
Aantal woningen: 29 woningen 
Andere bestemmingen: geen 
Aantal bouwlagen: deels 3 en deels 4 
Bebouwde oppervlakte: 1.308 m2 
Gebruiksoppervlakte: 3.398 m2 
Brute vloeroppervlakte: 3.926 m2 
Brute inhoud: 10.616 m3 

ALGEMEEN: in drie typen gebouwde stadswoningen 
FUNDERING: op palen 
SKELET: wanden kalkzandsteen, vloeren breedplaat, daken kanaalplaat en hout 
DAKEN: randen volkern, opening n.v.t., bedekking EPDM 
GEVELS: buitenspouwblad gemetseld, kozijnen hout met HR+ glas 
BINNENWANDEN: separaties gipsblokken, binnenkozijnen staal met opdekdeuren 
VLOEREN: cementdekvloer, vloertegels 
TRAPPEN: 2 of 3 vaste houten trappen per woning 
PLAFONDS: spuitwerk 
I NSTALLATIES (wb): basis installatie 
INSTALLATIES (e) : basis installatie 
UFTEN: n.v.t. 
INRICITTING: eenvoudig keukenblok, standaard sanitair 
TERREIN: buitenriolering, terreinvertlarding 

~ http://www.winket.nl 

Nicole Gulpen 
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Bouwkosten 

RPN 83.001-1998 (peildatum 01-01-2005) 

NEN 2634 (niveau 1) Hoev Prijs/ehd Totaal 
BOUWKOSTEN EXCLUSIEF B1W 

bouwkosten per m2 gebruiksoppervlakte 3.398 m2 783 2.f>60.743 
bouwkosten per m2 bruto vloeroppervlakte 3.926 m2 677 2.f>60.743 

bouwkosten per m3 bruto inhoud 10.616 m3 251 2.660.743 

NEN 2634 (niveau 3) Hoev Prijs/ehd Totaal 
2 BOUWKUNDIGE WERKEN 

2A FUNDERING 

( 11 )bodemvoorzieningen 1.308 m2 11 14.388 

(13)vloeren op grondslag m2 -

(16)funderingsconstructies 1.308 m2 77 100.716 

(17)paalfunderingen 1.308 m2 21 27.468 

142.572 
2B SKELET 

(21)buitenwanden (constructief) 1.665 m2 48 79.920 

(22)binnenwanden ( constructief) 1.591 m2 81 128.871 

(23)vloeren ( constructief) 3.136 m2 60 188.160 
(27)daken ( constructief) 1.380 m2 55 75.900 
(28)hoofddraagconstructies 3.926 m2 3 11.778 

484.629 
2C DAKEN 

(27)dakafbouwconstructies 1.460 m2 31 45.260 
(37)dakopeningen m2 -

(47)dakafwerkingen 1.460 m2 49 71.540 

116.800 
20 GEVELS 

(21 )buitenwandafbouwconstructies 2.679 m2 109 292.011 
(31 )buitenwandopeningen 1.371 m2 314 430.494 
( 41 )buitenwandafwerkingen 2.679 m2 -

722.505 
2E BINNENWANDEN 

(22)binnenwandafbouwconstructies 1.697 m2 39 66.183 

(32)binnenwandopeningen 596 m2 99 59.004 

( 42)binnenwandafwerkingen 8.241 m2 7 57.687 

182.874 
2F VLOEREN 

(23)vloerafbouwconstructies m2 -
(33)vloeropeningen 148 m2 35 5.180 
(43)vloerafwerkingen 3.136 m2 16 50.176 

55.356 

2G TRAPPEN,HEWNGEN,BALUSTRADES 

(24)trappen en hellingconstructies 66 st 433 28.578 
(34)balustrades en leuningen 264 m 331 87.384 
(44)trap- en hellingafwerkingen 66 st -

115.962 
2H PLAFONDS 

( 45)plafondafwerkingen 3.208 m2 13 41.704 

41.704 

2 TOTML BOUWKUNDIGE WERKEN 29 won64.221 1.862.402 

3 INSTALLATIES 
3A WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES 

(51 )warmte-opwekking 3.926 m2 26 102.076 
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(52)afvoeren 3.926 m2 5 19.630 
(53)water 3.926 m2 6 23.556 

(54)gassen 3.926 m2 2 7.852 

(55)koude-opwekking 3.926 m2 -

(56)warmte-distrubutie 3.926 m2 -

(57)1uchtbehandeling 3.926 m2 6 23.556 
(58)regeling klimaat en sanitair 3.926 m2 -

176.670 

3B ELEKTROTECHNISCHE INSTAUATIES 
(61)electra algemeen 3.926 m2 -

( 62)krachtstroom 3.926 m2 -

(63)ver1ichting 3.926 m2 18 70.668 

( 64 )communicatie 3.926 m2 1 3.926 
( 65)beveiliging 3.926 m2 -

(57)gebouwbeheersvoorzieningen 3.926 m2 -

74.594 

3C UFT EN TRANSPORT 
(66)1ift en transport st -

3 TOTAALINSTALLATIES 29 won8.664 

4 INRICHTINGEN 
4A VASTE INRICHTINGEN 

(71)vaste verkeersvoorzieningen 3.926 m2 -

(72)vaste gebruiksvoorzieningen 3.926 m2 -

(73)vaste keukenvoorzieningen 3.926 m2 6 23.556 

(74)vaste sanitaire voorzieningen 3.926 m2 11 43.186 
(75)vaste onderhoudsvoorzieningen 3.926 m2 -
(76)vaste opslagvoorzieningen 3.926 m2 -

66.742 
4 TOTAAL INRICHTINGEN 29 won2.301 

5 TERREIN 
SA TERREIN 

(90)terrein 327 m2 70 22.890 
22.890 

5 TOTAAL TERREIN 29 won789 

6 DIVERSEN/ONVOORZIEN 
6A DIVERSEN/ONVOORZIEN 

(99)diversen 3.926 m2 6 23.556 

23.556 
6 TOTAAL DIVERSEN/ONVOORZIEN 29 won812 

TOTAAL DIRECTE BOUWKOSTEN 29 won76.788 

6A ALGEMENE BOUWKOSTEN (bouwproject) 29 wonS.665 
6B ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN (bouwbedrijf)29 wonS.769 
6C WINST EN RISICO (bouwbedrijf) 29 won3.527 

TOTAAL BOUWKOSTEN EXCLUSIEF BTW 29 won91.750 

RPN 83 003 Stads1·:0111nge11 V/011111gen re Maastricht 
Projectgegevens 
Opdrachtgever: Janssen de Jong Bouw Plancoordinatie bv te Son en Breugel 
Architect: Architectenbureau Humle Neuhof te Maatricht 
Aannemer: Janssen de Jong Bouw te Kerkrade 

Bouwjaar: 2002 
Aantal woningen: 15 woningen 
Andere bestemmingen: geen 
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251.264 

66.742 

22.890 

23.556 

2.226.854 

164.297 

167.300 
102.292 

2.660.743 
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Aantal bouwlagen: 3 stuks (1 woning 4 stuks) 
Bebouwde oppervlakte: 1.211 m2 
Gebruiksopperv1akte: 2.163 m2 
Bruto vloeroppervlakte: 2.567 m2 
Bruto inhoud: 8.110 m3 

ALGEMEEN: herontwikkeling van binnenstad op voormalig fabrieksterrein 
FUNDERING: op palen 
SKELET: kalkzandsteen wanden, ribcassette- en breedplaatvloeren, stalen gevelkolommen, houtenbalklaag met underlayment 
DAKEN: aluminium daktrimmen en zinken dakranden, geisoleerde bitumineuze en zinken dakbedekking 
GEVELS: buitenspouwblad gemetsetd (deels in sierverband), kozijnen hout met HR++ glas 
BINNENWANDEN: separaties gasbetonblokken, binnenkozijnen staal met opdekdeuren, tegel- en spuitwerk 
VLOEREN: cementdekvloer, vtoertegels 
lRAPPEN: 2 of 3 vaste houten trappen per woning 
PLAFONDS: spuitwerk en gipsplaat op rachels 
INSTALLATIES (wb): basis installatie met wtw-unit 
INSTALLATIES (e): basis installatie 
UFTEN: n.v.t. 
INRICHTING: eenvoudige keukeninrichting, standaard sanitair 
TERREIN: erfafscheiding, buitenriolering 
Bouwkosten 

RPN 83.003-2002 (peildatum 01-01-2005) 

NEN 2634 (niveau 1) Hoev 
BOUWKOSTEN EXCLUSIEF BTW 
bouwkosten per m2 gebruiksoppervlakte 2.163 
bouwkosten per m2 bruto vloeroppervlakte 2.567 
bouwkosten per m3 bruto inhoud 8.110 

NEN 2634 (niveau 3) Hoev 
2 BOUWKUNDIGE WERKEN 
2A FUNDERING 

(11) bodemvoorzieningen 1.211 
(13) vloeren op grondslag 139 
(16) funderingsconstructies 1.211 
(17) paalfunderingen 1.211 

2B SKELET 
(21) buitenwanden (constructief) 1.338 
(22) binnenwanden ( constructief) 1.785 
(23) vloeren ( constructief) 2.393 
(27) daken ( constructief) 1.393 
(28) hoofddraagconstructies 2.567 

2C DAKEN 
(27) dakafbouwconstructies 1.467 
(37) dakopeningen 
( 47) dakafwerkingen 1.467 

20 GEVELS 
(21) buitenwandafbouwconstructies 1.450 
(31) buitenwandopeningen 646 
(41) buitenwandafwerkingen 1.450 

2E BINNENWANDEN 
(22) binnenwandafbouwconstructies 897 
(32) binnenwandopeningen 399 
( 42) binnenwandafwerkingen 6.703 

2F VLOEREN 
(23) vloerafbouwconstructies 
(33) vloeropeningen 167 
(43) vloerafwerkingen 2.532 

2G lRAPPEN,HEWNGEN,BALUSTRADES 
(24) trappen en hellingconstructies 31 
(34) balustrades en leuningen 261 
(44) trap- en hellingafwerkingen 31 

2H PLAFONDS 

Nicole Gulpen 
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Prijs/ehd Totaal 

m2 974 2.108.667 
m2 821 2.108.667 
m3 260 2.108.667 

Prijs/ehd Totaal 

m2 24 29.064 
m2 43 5.977 
m2 72 87.192 
m2 19 23.009 

145.242 

m2 58 77.604 
m2 76 135.660 
m2 56 134.008 
m2 63 87.759 
m2 21 53.907 

488.938 

m2 19 27.873 
m2 -
m2 44 64.548 

92.421 

m2 136 197.200 
m2 423 273.258 
m2 10 14.500 

484.958 

m2 74 66.378 
m2 86 34.314 
m2 5 33.515 

134.207 

m2 -
m2 30 5.010 
m2 11 27.852 

32.862 

st 433 13.423 
m 59 15.399 
st 

28.822 
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( 45) plafondafwerkingen 2.576 m2 9 23.184 
23.184 

2 TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN 12 won 119.220 1.430.634 

3 INSTAUATIES 
3A WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES 

(51) warmte-opwekking 2.567 m2 23 59.041 
(52) afvoeren 2.567 m2 9 23.103 
(53) water 2.567 m2 12 30.804 
(54) gassen 2.567 m2 2 5.134 
(55) koude-opwekking 2.567 m2 -
(56) warmte-distrubutie 2.567 m2 -
(57) ludltbehandeling 2.567 m2 15 38.505 
(58) regeling klimaat en sanitair 2.567 m2 -

156.587 
3B ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

(61) electra algemeen 2.567 m2 -
(62) krachtstroom 2.567 m2 -
(63) verlidlting 2.567 m2 22 56.474 
(64) communicatie 2.567 m2 2 5.134 
(65) beveiliging 2.567 m2 2 5.134 
(57) gebouwbeheersvoorzieningen 2.567 m2 

66.742 
3C UFT EN TRANSPORT 

(66) lift en transport st -

3 TOTAAL INSTAUATIES 12 won 18.611 223.329 

4 INRICHTINGEN 
4A VASTE INRICHTINGEN 

(71) vaste verkeersvoorzieningen 2.567 m2 -
(72) vaste gebruiksvoorzieningen 2.567 m2 -
(73) vaste keukenvoorzieningen 2.567 m2 10 25.670 
(74) vaste sanitaire voorzieningen 2.567 m2 14 35.938 
(75) vaste onderhoudsvoorzieningen 2.567 m2 -
(76) vaste opslagvoorzieningen 2.567 m2 -

61.608 
4 TOTAALINRICHTINGEN 12 won 5.134 61.608 

5 TERREIN 
SA TERREIN 

(90) terrein 1.102 m2 26 28.652 
28.652 

5 TOTAAL TERREIN 12 won 2.388 28.652 

6 DIVERSEN/ONVOORZIEN 
6A DIVERSEN/ONVOORZIEN 

(99) diversen 2.567 m2 6 15.402 
15.402 

6 TOTAAL DIVERSEN/ONVOORZIEN 12 won 1.284 15.402 

TOTAAL DIRECTE BOUWKOSTEN 12 won 146.635 1.759.625 

6A ALGEMENE BOUWKOSTEN (bouwproject) 12 won 11.292 135.505 
6B ALGEMENE BEDRDFSKOSTEN (bouwbedrijf) 12 won 11.043 132.514 
6C WINST EN RISICO (bouwbedrijf) 12 won 6.752 81.023 

TOTAAL BOUWKOSTEN EXCLUSIEF BTW 12 won 175.722 2.108.667 

Vastgoed ExRloitatiewijzer 2004 91 

Deze uitgave bevat infonnatie over het inschatten van te verwachten exploitatielasten bij vastgoed. Hiervoor zijn 
37 woningtypen benoemd. 
Voor het bepalen van de opstalverzekering zijn per woningtype gemiddelden van de herbouwkosten opgenomen. 
Deze zijn afgestemd op gangbare (traditionele) gebouwtypen. De herbouwkosten zijn in dit onderzoek gebruikt 
voor bepaling van de bouwkosten in verband met de stichtingskostenvergelijking, voor die projecten waar geen 
alternatief traditioneel referentieproject beschikbaar was. 

91 FGH Vastgoed Expertise B. V. (2004). Vastgoed Exploitatiewijzer 2004. Ten Hagen & Stam B. V. , Den Haag 
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Berekening herbouwwaarde van een gebouw 
Bepaal de herbouwkosten uit de voorgestelde reeks voor het betreffende gebouwtype. Kies de van toepassing 
zijnde toeslagen en bereken deze over de gekozen herbouwkosten uit de reeks. Vermenigvuldig de berekende 
inhoud met de gekozen herbouwkosten + toeslagen. Sommeer de verkregen bedragen ter verkrijging van de 
totale herbouwwaarde. 
\',J11111gtyper1 H-=-tnu,•1koste11 
wt 1. Eengezinswoning, gebouwd voor 1950, hellend dak 
wt 2. Eengezinswoning, gebouwd tussen 1950 en 1970, hellend dak 
wt 3. eengezinswoning, gebouwd tussen 1970 en 1990, hellend dak 
wt 4. eengezinswoning/seniorenwoning, gebouwd tussen 1990 en 2000, hellend dak 
wt 5. eengezinswoning, gebouwd tussen 1990 en 2000, hellend dak 

wt 6. eengezinswoning, gebouwd na 2000, hellend dak 

categorie Wl en W2 
categorie Wl en W2 
categorie W2 t/m W5 
categorie Wl en W2 
categorie W3 t/m W5 en 
W7 
categorie W3 t/m W5 en 
W7 

wt 8. eengezinswoning, twee onder een kap, gebouwd tussen 1970 en 1990, hellend dak 
wt 9. eengezinswoning, twee onder een kap, gebouwd tussen 1990 en 2000, hellend dak 

categorie W3 t/m W5 
categorie W3 t/m W5 en 
W7 

wt 10. eengezinswoning, twee onder een kap, gebouwd na 2000, hellend dak 

wt 11. eengezinswoning, gebouwd tussen 1950 en 1970, vlak dak 
wt 12. eengezinswoning, gebouwd tussen 1970 en 1990, vlak dak 
wt 13. eengezinswoning, gebouwd na 1990, vlak dak 

wt 14. open portiekwoning, Amsterdamse School, gebouwd voor 1950, hellend dak 
wt 15. open-portiekflat, gebouwd voor 1950, vlak dak 
wt 16. etagewoning, gebouwd voor 1950, hellend dak 
wt 17. etagewoning, gebouwd voor 1950, vlak dak 
wt 18. trappenhuisflat, Amsterdamse school, gebouwd voor 1950, hellend dak 
wt 19. trappenhuisflat, tot en met 4 lagen, gebouwd voor 1950, hellend dak 
wt 20. trappenhuisflat, tot en met 4 lagen, gebouwd tussen 1950 en 1970, hellend dak 
wt 21. trappenhuisflat, tot en met 4 lagen, gebouwd voor 1950, vlak dak 
wt 22. trappenhuisflat, tot en met 4 lagen, gebouwd tussen 1950 en 1970, vlak dak 
wt 23. trappenhuisflat, tot en met 4 lagen, gebouwd tussen 1970 en 1990, vlak dak 
wt 24. trappenhuisflat, tot en met 4 lagen, gebouwd na 1990, vlak dak 
wt 25. trappenhuisflat, meer dan 4 lagen, gebouwd na 1990, vlak dak 
wt 26. trappenhuisflat, meer dan 4 lagen, gebouwd na 1990, vlak dak 

categorie W3 t/m W5 en 
W7 
categorie Wl en W2 
categorie W2 t/m W5 
categorie W3 t/m W5 en 
W7 

wt 27. trappenhuis-/corridorflat, zgn. Urban villa, tot en met 4 lagen, gebouwd na 1990, vlak en 
hellend dak 

categorie W8 en W9 
categorie W8 en W9 
categorie W8 en W9 
categorie W8 en W9 
categorie Wl0 en Wll 
categorie Wl0 en W11 
categorie Wl0 en W11 
categorie Wl0 en Wll 
categorie W10 en Wll 
categorie W10 en Wll 
categorie W10 en Wll 
categorie W10 en Wll 
categorie W10 en Wll 
categorie W10 en Wll 

wt 28. trappenhuis-/corridorflat, meer dan 4 lagen, gebouwd tussen 1950 en 1970, vlak dak 
wt 29. trappenhuis-/corridorflat, meer dan 4 lagen, gebouwd tussen 1970 en 1990, vlak dak 
wt 30. trappenhuis-/corridorflat, meer dan 4 lagen, gebouwd na 1990, vlak dak 

categorie WlO en Wll 
categorie W10 en Wll 
categorie W10 en WU 
categorie W10 en WU 
categorie W10 en WU 
categorie WlO en WU 
categorie W10 en Wll 
categorie W10 en WU 
categorie W10 en WU 
categorie W10 en WU 

wt 31. galerijflat, tot en met 2 lagen, gebouwd tussen 1950 en 1970, vlak dak 
wt 32. galerijflat, tot en met 4 lagen, gebouwd tussen 1950 en 1970, vlak dak 
wt 33. galerijflat, tot en met 4 lagen, gebouwd tussen 1970 en 1990, vlak dak 
wt 34. galerijflat, tot en met 4 lagen, gebouwd na 1990, vlak dak 
wt 35. galerijflat, meer dan 4 lagen, gebouwd tussen 1950 en 1970, v1ak dak 
wt 36. galerijflat, meer dan 4 lagen, gebouwd tussen 1970 en 1990, vlak dak 
wt 37. galerijflat, meer dan 4 lagen, gebouwd na 1990, vlak dak 

Categorie 

Wl Eenvoudige en simpel afgewerkte eengezinswoningen 

W2 Eenvoudige doch beter afgewerkte eengezinswoningen 
W3 Betere eengezinswoningen 
W4 Eenvoudige middenstandswoningen 

W5 Betere middenstandswoningen 

W6 Oudere herenhuizen 
W7 Moderne herenhuizen 
W8 Eenvoudige etagewoningen 
W9 Betere etagewoningen 

W10 Eenvoudige flatwoningen 

Herbouwkosten per m3 

€215,- tot €270,-
€245,- tot €310,-
€270,- tot €340,-
€250,- tot €325,-
€345,- tot €430,-

€325,- tot€460,-
€335,- tot€485,-
€265,- tot€350,-
€315,- tot €460,-

€255,- tot €310,-
WU Betere flatwoningen €290,- tot€460,-
Voor de woningen onder de categorieen Wl t/m W3 geldt dat naarmate de inhoud van deze woningen kleiner wordt, de her
bouwkosten per m3 toenemen. De kostenverfloging treedt op bij woningen van minder dan 270 m3• 

Als leidraad kan gelden: 
Tot 210 m3 herbouwkosten + 20% 
Tot 250 m3 herbouwkosten + 15% 
Tot 270 m3 herbouwkosten + 10% 
Vermelde herbouwkosten voor woningen zijn: 
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lnclusief 19% BTW 
Inclusief centrale verwarming 
Indusief schuurtje, berging, of dergelijke 
Indusief leges, advies en bijkomende kosten 
Indusief toeslag voor deelschade 
Exclusief fundering 
Exclusief bijzondere toeslagen en/of kortingen (zie hiema) 

Prijspeil van de vermelde kosten is 1 januari 2004. 

Eventuele toeslagen en/of kortingen op genoemde herbouwkosten 

Eindwoning extra gevel +7% 

Vrijstaande woning extra gevels + 11% 

Plat dak categorie Wl/W3 + 10% 

categorie W4/WS + 10% 

categorie W6/W7 + 11% 

Fundering zonder heiwerk categorie Wl/W3 +2% 

categorie W4/W5 +3% 

categorie W6/W7 +5% 

categorie W8/Wll +7% 

Fundering met heiwerk categorie Wl/W3 +7% 

categorie W4/W5 +8% 

categorie W6/W7 +9% 

categorie W8/Wl 1 + 11% 

Plaatselijke problemen Buitengebied -3% tot+ 3% 

Stedelijk gebied +0%tot+8% 

Binnenstedelijk gebied + 15% tot + 30% 

Bouwkosten Amsterdam Nieuwbouwwoninqen 2003 92 

Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

Voor het ramen van bouwkosten van laagbouwwoningprojecten wordt door het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam gebruik gemaakt van een aantal verschillende woningmodellen. Deze modellen zijn gebaseerd op in 
de praktijk veel voorkomende modellen. 
Hieronder wordt een selectie weergegeven van een aantal van deze woningtypen. Alie weergegeven modellen 
hebben een beukbreedte van 5,40 m. De bouwkosten per woning hebben betrekking op een tussenwoning, dus 
zonder kopgevels en eventuele dilataties. 
Bij de bepaling van de kosten is bij de woningtypen met kap uitgegaan van een ingerichte kap. Voor de paalfun
dering is uitgegaan van gemiddeld vier palen per woning. De paallengte is 17 ml, de paalafmetingen zijn 320 x 
320 mm. De vaste inrichtingskosten per woning zijn gelijk. Deze kosten betreffen: meterkast compleet, keuken 
compleet (sociaal huumiveau), sanitaire inrichting (wastafel, closet- en douchecombinatie). Alie genoemde be
dragen zijn, tenzij anders vermeld, bedragen exclusief opslagen en BTW. Peildatum kostenbestanden is 2003. 
model A beuk 5,40 
GB086,45 m2 
BVO 95,15 m2 
INHOUD 291,99 m3 
model B beuk 5,40 
GBO 90,99 m2 
BVO 101,52 m2 
INHOUD 304,05 m3 

model C beuk 5,40 
GBO 109,24 m2 
BVO 121,66 m2 
INHOUD 363,68 m3 

model D beuk 5,40 
GBO 114,99 m2 
BVO 129,28 m2 
INHOUD 370,95 m3 

92 Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (2003). Bouwkosten Amsterdam - nieuwbouwwoningen 2003. Dienst Wonen, 
Amsterdam. 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 

131 



model E beuk 5,40 
GBO 117,01 m2 
BVO 131,65 m2 
INHOUD 419,67 m3 

model F beuk 5,40 
GBO 131,95 m2 
BVO 145,91 m2 
INHOUD 439,11 m3 

model G beuk 5,40 
GBO 122,02 m2 
BVO 137,16 m2 
INHOUD 407,41 m3 

Het volgende referentieproject is in dit verslag gehanteerd: 
Woning: model B 5,40 

Directe bouwkosten per elementgroep : 
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Directe bouwkosten per subelement: 
totaal per eh 

FUNDERING 44 ,00 m2 grondwerk € 362 € 8,22 bouwna~ o:-.~ven'aarv-Aen groeid. UM 

19,40 m1 funderingsbalken € 1.819 € 93,78 

4,00 st heiwerk € 1.650 € 412,56 1Mtat-'"'1h&iwartq ,aor. h<list,r, 

GEVEL 57,57 m2 

35,87 m2 dichte gevel € 5.840 € 162,81 irtl. stoi, ....... rt< 

21,70 m2 open gevel € 6.853 € 315,79 ind. la.tel, raam:bpets.¥&nsterton.it 

Bl NENWAND 140,99 m2 

71,96 m2 separatie € 1.908 € 26,52 glpsblold<en 

49,03 m2 beton € 2.410 € 49,16 

10,00 st binnendeuren I kozijnen € 1.851 € 185,08 

1,00 st trappen € 1.077 € 1.076,80 vurer, ho. aflimmerng. hol>H. leui>ng 

254,83 m2 wandafwerking € 1.763 € 6,92 ~--.g-. ~-~beha.nc; . 

RUi.ltwn E'\ bb.Mp!eis!eNl.•ffl 

VLOER/DAK 144,85 m2 constructievloer € 5.415 € 37,39 

49,70 m2 dakconstructie+afwerking € 3.746 € 75,37 a's<:hot. iscl;_t e. 00.,,-,.,,_ gr,nd. dakrond 

83,95 m2 vloerafwerking € 1.187 € 14, 14 zcv'oor. -~U. 
88,15 m2 plafondafwerking € 401 € 4 ,55 Sfl"tA'Oril. sau51W!k. gonlij-n'llt 

TUIN/TERRAS 48,00 m2 terreininrichting € 561 € 11 ,69 tog.is_ ••!de. ar.alin.lG•- t-czen. und 

11,40 m1 buitenriolering € 101 € 8,88 p-,c 1 ·o.•125 

11,90 m1 terreinafscheiding € 198 € 16,61 ~--Pf"Vi'CY5clwml 

INSTALLATIES 1,00 won loodgieterswerk € 1.566 

1,00 won Cv-installatie € 3.630 

1,00 won mechanische ventilatie € 483 

1,00 won elektra € 2.752 irclusie4"rcokme:'.I 1S 

I RICHTING 1,00 won keuken incl. kastjes € 729 

1,00 won vaste sanitaire voorzieningen € 778 

1,00 won meterput'-kast+bordjes € 429 rnewput. I k. m.;Ofllas,. huisnunrnerbcrqe> 

1,00 won diversen overige kosten € 312 SC"lilderN.leicf.JlQEn. t~ 

I OIRECTE BOUWKOSTEN PER WONING € 

rnut,oemg. l<ramenjen 

47.823 1 

Omschrijving referentiekwaliteit 
De plattegranden van de woningen en de materiaalkeuzen zijn getoetst aan het geldende Bouwbesluit, aan de 
Basiskwaliteit Woningbouw Amsterdam 2003 en aan het 'Politiekeurmerk Veilig Wonen'. 
Bouwpfaats: 

Er wordt uitgegaan van het gescheiden aanbieden van bouwafval. 
Grandwerk: 

Alie noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen (in de kostenberekeningen wordt er van uit gegaan dat 
er bouwrijp wordt opgefeverd). 
Ats bodemafsfuiting wordt ca. 100 mm dik zand toegepast. 
De tuinen op de begane grand worden afgewerkt met ca. 200 mm teefaarde. 

Bestrating: 
In de tuin wordt een terras aangefegd voorzien van betontegels 300 x 300 x 45 mm. 

Erfscheiding : 
De scheiding van de erven op de begane grand wordt met perkoenpalen en gegafvaniseerd draad ge
maakt en ter plaatse van het terras komt een vuren terrasscherm. Voor de scheiding van balkons op de 
verdiepingen komt een vuren terrasscherm. 

Heiwerk: 
I n de gestapefde bouw wordt uitgegaan van betonpafen; vierkant 320 x 320 mm, fang 17 m 1, voor faag
bouwwoningen wordt uitgegaan van 290 x 290 mm, fang 18 ml. 

Betonwerk: 
Ats gevefbalk is gerekend met een funderingsbalk van 500 x 450 mm. 
Afs bouwmuurbafk is gerekend met een funderingsbafk van 500 x 450 mm. 
De beganegrandvfoer is een ge"isofeerde systeemvloer (dato-vfoer). 
De verdiepingsvloeren zijn breedplaatvloeren met 5 kg/m 2 wapening. 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 
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Gevel: 

Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

De woningscheidende wanden zijn 250 mm dik en warden uitgevoerd met behulp van een traditionele 
wandbekisting. 
De wanden aan de kopgevels en de dilataties zijn 160 mm dik en warden uitgevoerd met behulp van 
een traditionele wandbekisting. 
De vloeren in de meergezinswoningen zijn voorzien van een zwevende dekvloer van 60 mm met daar
onder 25 mm isolatie. De vloeren in de eengezinswoningen zijn voorzien van een zandcement dekvloer 
van 50 mm. 
Balkan-, galerijplaten en trapbordessen zijn van prefab beton. 

Het buitenspouwblad bestaat uit gemetselde gevelsteen WF, het binnenspouwblad uit kalkzandsteen 
WF. 
De buitenkozijnen zijn van vurenhout. 

Dakconstructie: 
De dakvloer is een breedplaatvloer met daarop een isolatielaag (tevens afschotlaag) en een 1-laagse 
dakbedekking voorzien van 5 cm grind. 
Bij de dakrand, in geval van een plat dak, is een strook van 400 mm hoogte gevelmetselwerk opgeno
men. 

Binnenpakket en afwerkingsniveau: 
Het keukenblok is standaard 2,10 m lang en heeft twee bovenkastjes van resp. 30 x 60 x 70 cm en 30 x 
90 x 70 cm. Er wordt tot 1,50 m hoogte getegeld boven het aanrecht (4 rijen van 150 mm) en bo
ven/naast het fornuis. 
In de we is de wandtegelhoogte 1,50 m. De vloer bestaat uit tegelwerk. 
De badkamervloer bestaat uit tegelwerk; de wandtegelhoogte bedraagt 2,10 m; In de begrotingen is 
uitgegaan van plaatsing van een douche. 
Alie binnenkozijnen zijn uitgevoerd met bovenlicht en hebben een dagmaat van 85 cm. Het meterkast
kozijn heeft geen bovenlicht en heeft een dagmaat van 70 cm. 
Alie plafonds in de woningen zijn voorzien van structuurspuitwerk ~halve de plafonds in de meterkast 
en de cv-kast. 
Boven het tegelwerk in badkamer, keuken en toilet wordt spuitwerk aangebracht. 
Alie overige wanden in de woningen zijn behangen behalve de wanden in de bergingskast, de meterkast 
en de cv-kast. 
De voorzetwanden in het trappenhuis bestaan uit schoonmetselwerk. In het trappenhuis en in de inpan
dige bergingen buiten de woningen zijn de plafonds voorzien van herakoustic. De vloerafwerking in het 
trappenhuis bestaat uit tegelwerk. De wanden van de inpandige bergingen buiten de woningen bestaan 
uit kalkzandsteen vellingblokken tweezijdig schoon werk. De vloeren in de bergingen zijn afgewerkt met 
30 mm zandcement ingestrooid met carborundum. 

Afwerkstaat referentie woning 

woonkamer 

slaapkamers 

l!:euken 

hal/2:ruw 

oadkamer 

toilet 

oiunenbernin g 

c\·-mimte 

traooenlmis 

buitenberning 
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Wonen in de wolken 93 

Wijzigingen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

De gemeente Amsterdam heeft samen met de Brink Groep een kostenonderzoek uitgevoerd naar hoogbouw. 
Doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van het verloop van de investeringskosten bij toenemende 
bouwhoogte. Deze kennis van de kosten moet samen met andere overwegingen onderbouwde keuzes voor 
hoogbouw mogelijk maken. Het onderzoek is uitgevoerd door Brink Groep omdat dit bureau een brede ervaring 
heeft opgedaan met kostenberekening voor hoogbouwprojecten. 

Hoe hoger, hoe duurder 
Om een goede kostenvergelijking te kunnen maken zijn in dit onderzoek vier hoogbouwmodellen gemaakt: de 
vier in hoogte oplopende 'Daltons', naar de vier gebroeders uit de strip Lucky Luke. Dit zijn torenmodellen met 
hoogtes net onder de 50, 70, 100 en 150 meter. 
Allereerst zijn de bouw- en investeringskosten voor de vier verschillende torens doorgerekend. In schema 1 zijn 
de resultaten van deze kostenberekening op een rij gezet. 

Schema 1 • Investeringskosten voorverschlllende bouwhoogten 

Torens Bouwkosten Bijkomende kosten Totale investenngskosten 
binnenstedelijk perifeer bmnenstedelijk penfeer binnenstede~jk perifeer 

Hoogte 49.90 m Totale kosten € 10.553.000 € 9.865.000 € 3A54.000 € 3.253.000 € 14.007.000 € 13.118.000 
- 16 vercfiepingen Kosten perverd. € 660.000 € 617.000 € 216.000 € 203.000 € 875000 € 820.000 
- 88 worungen Kosten perwon. € 120.000 € 112.000 € 39.000 € 37.000 € 159 000 € 147.000 
-BVO 12 215 m2 Kosten perm' bvo € 864 € 808 € 283 € 266 € 1147 € 1.074 

Hoogte 68,50 m Totale kosten € 14.833.000 € 14.026.000 € 4.824 000 € 4.531 .000 € 19.658.000 € 18.556.000 
- 22 verdiepingen Kosten per verd. € 674.227 € 637.545 € 219.000 € 206.000 € 894000 € 843.000 
- 122 woningen Kosten per won. € 122.000 € 115.000 € 40.000 € 37.000 € 161 .000 € 152.000 
-BVO 16.788 m2 Kosten per m' bvo € 8B4 € 835 € 287 € 270 € 1.171 € 1105 

Hoogte 99,50 m Totale kosten € 27.101.000 € 25.321.000 € 9.667.000 € 9 062.000 € 36768.000 € 34 383.000 
- 32 verdiepingen Kosten per verd. € 847.000 € 791.000 € 302000 € 283000 € 1 149.000 € 1.074.000 
-171 woningen Kosten per won. € 158.000 € 148.000 € 57.000 € 53000 € 215 000 € 201.000 
-BVO 25.191 m2 Kosten per m'bvo € 1.076 € 1.005 € 384 € 360 € 1.460 € 1.365 

Hoogte 152,20 m Totale kosten € 46.145.000 € 43.464.000 € 18.898.000 € 17.893.000 € 65043000 € 61 3 57.000 
- 49 verdiepingen Kosten per verd. € 942.000 € 888.000 € 386.000 € 365 000 € 1.327.000 € 1.252.000 
- 266 woningen Kosten per woning€ 173.000 € 163.000 € 71 .000 € 67.000 € 245000 € 231.000 
- fNO 38.775 m2 Kosten per m'bvo € 1.190 € 1.121 € 487 € 461 € 1.677 € 1.582 

NB allc kosi:en zijn cxdusicfbtw 

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat in dit onderzoek de grondkosten geen onderdeel uitmaken van de 
totale investeringskosten. Deze kosten konden in dit onderzoek niet berekend worden, omdat de torens geen 
daadwerkelijk te realiseren projecten op een bepaalde plek zijn. De hoogte van de grondkosten hangt sterk sa
men met de locatie. 

Kosten voor parkeren 
Bij de vier rekenmodellen zijn geen parkeergarages opgenomen. Dit omdat het parkeren zeer athankelijk is van 
de situatie, de parkeernormen en de ambities van de opdrachtgever. In het algemeen kan gesteld worden dat 
parkeeroplossingen bij hoogbouw in principe niet duurder zijn dan bij reguliere meerlaagse bouw. Wei wordt er 
natuurlijk vaker gekozen voor meerlaagse oplossingen, waarbij parkeerkelders relatief duur zijn. Er worden hier
onder voor de drie gangbare oplossingen indicaties gegeven voor de investeringskosten. 
Ondergronds parkeren, 2-laags € 28.500,- p.p. 
Ondergronds parkeren, 1-laags € 21.000,- p.p. 
Bovengronds parkeren, meerlaags € 11.500,- p.p. 

93 Irene van Exel (2003). Wonen in de wolken. Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam. Spinhex & lndustrie, Amsterdam 

Nicole Gulpen 
Januari 2006 
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ELEMENTEN 

GEVEL:KOZIJN,BU 

GEVEL: KOZIJN,8I 

GEVEL:KOZIJN,BI 

GEVEL:RAAM,BU 

GEVEL:RAA!,1,8I 

GEVEL:RAAM,BI 

GEVEL:DEUR 

GEVELDEUR 

KOZIJN 

KOZIJN 

KOZIJN 

RAMEN-OPEN 

RAMEN-OPEN 

RAMEN-OPEN 

DEUR,ENKEL 

DEUR,ENKEL 

• HOUT.HARO 

• HOUT.HARD 

HOUT,HARD 

HOUT,HARO 

HOUT.HARO 

HOUT.HARO 

MULTIPLEX 

8 HOUT.HARD 

ALKYOOEKVERF 

ALKYOOEKVERF 

TRANSPAR.BEITS 

ALKYOOEKVERF 

ALKYODEKVERF 

TRANSPAR.BEITS 

ALKYODEKVERF 

ALKYDOEKVERF 

lotoal~r 

HOEV. EH CY S_JR LOC HANDELING 

7'4 M2 72 2007 B VERVANGEN 

714 M2 24 2007 8 VERVANGENO SYST 

714 M2 8 1QQ5 B VERVOLGSYSTEEM 

714 M2 3 11195 B BIJWERKBEURT 

37:) M2 72 1995 W VERVANGEN 

373 M2 3 1995 W BIJWERKBEURT 

37:J M2 8 1995 W VERVOLGSYSTEEM 

373 M2 2-4 1995 W VERVANGEND SYST 

83 M2 72 

3 83 M2 

1995 T 
11195 T 
1gg5 T 
1995 T 
2022 B 

VERVANGEN 

BIJWERKBEURT 

VERVANGEND SYST 

VERVOLGSYSTEEM 

VERVANGENO SYS T 

VERVOLGSYSTEEM 

BIJWERKBEURT 

8 /JWERKBEURT 

83 M2 24 

83 M2 8 
456 M2 27 

456 M2 
456 M2 

71 ◄ M2 

9 2004 B 
1998 8 3 

2 1967 B 
71 ◄ M2 8 1967 B VERVOLGSYSTEEM 

37 ST 48 1995 W VERVANGEN 
37 ST 

37 ST 

37 ST 

37 ST 

68 ST 

68 ST 

68 ST 

68 ST 

6 1995 W ONDERHOUDSBEUR 

6 1995 W VERVOLGSYSTEEM 

3 1995 W BIJWERKBEURT 

24 1995 W VERVANGEND SYST 

6 1995 B ONOERHOUOSBEUR 

48 2007 B VERVANGEN 

24 2007 B VERVANGEND SYST 

3 1995 B BIJWERKBEURT 

68 ST 6 1995 B VERVOLGSYSTEEM 

37 ST 9 2004 B VERVOLGSYSTEEM 

37 ST 3 19118 B BIJWERKBEURT 

68 ST 8 1995 B VERVOLGSYSTEEM 

68 ST 2 1995 B BIJWERKBEURT 

1 ST 24 1995 W VERV. ONOERDEEL 

1 ST 48 1995 W VERVANGEN 

I ST 24 1995 W VERVANGENO SYST 

ST 3 1905 W BIJWERKBEURT 

ST 8 1995 W VERVOLGSYSTEEM 

21 ST 

21 ST 

21 ST 

21 ST 

21 ST 

2 ST 

2 ST 

2 ST 

2 ST 

2 ST 

24 2007 8 
48 2007 B 

24 2007 B 

3 1995 B 

8 1995 B 

48 1995 B 

24 15195 8 

3 1995 B 

8 1995 B 

24 1995 a 

VERV. ONOERDEEL 

VERVANGEN 

VERVANGEND SYST 

BIJWERKBEURT 

VERVOLGSYSTEEM 

VERVANGEN 

VERV. ONOERDEEL 

BIJWERKBEU RT 

VERVOLGSYSTEEM 

VERVANGENO SVST 

F 

1 

3 

1 

3 

3 

3 
3 

1996 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

1997 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

2893 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
256 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

2949 

1998 1999 
0 0 
0 O 
0 0 

3633 0 
0 0 

1896 0 
0 0 
0 0 
0 0 

422 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

2331 0 

0 0 
0 26905 

0 0 
0 0 
0 0 

376 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

892 0 
0 0 
0 0 

189 0 

0 0 
0 256 
0 0 
0 0 
0 0 

20 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

353 0 
0 0 
0 0 
0 0 

34 0 
0 0 
0 0 

9946 27101 

2000 2001 
0 0 
0 0 
0 38335 
0 0 
0 0 
0 0 

0 18982 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 ◄224 

0 0 
0 0 
0 2331 

0 2693 
0 0 
0 0 
0 5604 
0 3577 
0 0 
0 0 
0 10299 
0 0 
0 0 
0 0 
0 6574 
0 0 
0 189 
0 0 
0 256 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 204 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 3473 
0 0 
0 0 
0 0 
0 331 
0 0 
0 95072 

2002 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

2003 20()4 

0 0 

0 0 
0 0 
0 3833 
0 0 
0 1898 

0 0 
0 0 

0 0 
0 422 

0 0 
0 0 
0 0 

0 23302 
0 0 

2693 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 376 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 692 
0 0 
0 1796 

0 0 
2435 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 20 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 353 
0 0 
0 0 
0 0 
0 34 
0 0 
0 0 

5128 32528 

2005 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

2693 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

256 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
29411 

lotaa/ 
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0 

38335 
72611 

0 
3798 

18982 

0 
0 

8« 
0 

4224 

0 
23502 

-4662 
10772 
26905 

0 

5604 
asn 

752 
0 

10299 
0 

0 
138,4 

6574 

1796 

378 
2435 

1024 
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0 

0 

40 
20◄ 

0 
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3473 
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Verklarinq 
ELEMENTEN 
HOEV. 
EH. 
C( 

S_JR 

LOC. 
HANDEUNG 
F 

1996 ... 

Totaal 
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Wijzigingen inbegrepen 
De factor ftexibiliteit in een woningexploitatie 

Beschrijving van het element, het materiaal waaruit deze is samengesteld en de afwerking. 
Hoeveelheid van het element dat in het gebouw aanwezig is. 
De eenheid waarin de hoeveelheid is opgenomen. 
De bij de onderhoudshandeling behorende cyclustijd. 
Startjaar: het moment waarap de eerste onderhoudshandeling heeft plaatsgevonden of nog 
moet plaatsvinden. 
De code voor de ruimte waar het betreffende element zich bevindt. 
De uit te voeren onderhoudshandeling 
Financieringscategorie. In dit voorbeeld wordt het onderhoud op lange termijn vanuit een ande
re financiele bran bekostigd. 
Het jaar waarin op grand van de prognose onderhoudshandelingen met een budget >0 warden 
uitgevoerd. 
- Horizontaal: 
Het in het betreffende jaar benodigde budget. 
- Verticaal: 
Het benodigde budget voor het onderhouden van het betreffende onderdeel over de be
schouwde periode van 10 jaar. 
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Wijziglngen inbegrepen 
De factor flexibiliteit in een woningexploitatie 

Bijlage 6 Bepaling kengetallen exploitatie 

Alqemene inflatie 
De ontwikkeling van de algemene inflatie heeft invloed op de discontovoet. Ver<ier oefent dit kengetal invloed uit 
op de andere kengetallen huurprijsstijging en exploitatiekostenstijging. 
De inflatie wordt bepaald als de gemiddelde procentuele stijging van de consumentenprijsindex (CPI). Deze CPI 
wordt vastgesteld op basis van de prijsontwikkeling van een gemiddeld pakket producten en diensten. Door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 95 wor<ien de maandelijkse inflatiecijfers gepubliceerd. Zie onderstaande 
grafiek voor het inflatiever1oop van de afgelopen 5 jaar. 

laarmutatie CPI (2000 = 100) 

s ~ ----
~4r-._;:=---.:::---------------------, 
0 

~3r-------=---==~---------------! 
~2r-----------~-~ -----------! 
$1~-------------~=~~~===~-_j 

0+-----~----~----~----~------1 
2001 2002 2003 

Figwr86.1 Innatievertoop 2001-2oos (Bron: CBS) 

2004 2005 (jan-aug) 

Jaar 

Voor augustus 2005 is het inflatiepercentage 1,8%. De gemiddelde inflatie over de afgelopen vijf jaar is 2,5%. 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 96 geeft voor de gemiddelde inflatie over de afgelopen twaalf 
jaar eveneens 2,5% aan. 

Als aanname voor de algemene inflatieontwikkeling hanteert het WSW 2,25%. Dit is gebaseerd op de monetaire 
politiek van de Europese Centrale Bank (ECB), die is afgestemd om de toekomstige inflatie op of beneden de 2% 
te krijgen en te houden. Vervolgens is rekening gehouden met een marge van 0,25%. 
De Stichting ROZ/IPD Vastgoedindex w schrijft conform de taxatierichtlijn het te hanteren inflatiepercentage voor. 
Sinds oktober 2002 wordt hiervoor gebruik gemaakt van het inflatiescenario dat door de organisatie Consensus 
Forecast wordt gepubliceerd. Hieruit is een percentage voor de inflatie op de langere tennijn van 1,7% af te 
leiden, zie onderstaande tabel. 

Inflatie Scenario 

2005 2006 2007 2008 2009 2010-2014 
13% 14% 1,6% 1 7% 1,7% 1,7% 
Tabe/86.1 Innatie Scenario (Bron: Consensus Forecast. A digest of international economic forecasts, okt.2004) 

Deze voorspelling uit oktober 2004 lijkt vooralsnog aan de lage kant te zijn (het gemiddelde inflatiepercentage 
voor jan-aug 2005 is 1,6%). 

Voor verschmende scenario's voor exploitatieberekeningen, kan gerekend warden met een algemene inflatie
ontwikkeling van 1,7% - 2,3%. Voor een gemiddeld exploitatie scenario zal een percentage van 2% gehan
teerd warden, uitgaande van de doelstellingen van de ECB, en omdat dit percentage tussen de verwachtingen 
van het CBS en Consensus Forecast in ligt. 

Huurprijsstijginq 
De jaar1ijkse huurstijging is van grate invloed op de huurinkomsten. 
De huurprijs van bijna alle huurwoningen in Nederland gaat jaarlijks per 1 juli omhoog. Deze huurverhoging is 
gebonden aan regels. Het hangt van de puntentelling van de woonruimte (op basis van het woningwaarderings
stelsel WWS) en van de hoogte van de huidige kale huurprijs af, hoeveel de huur mag warden verhoogd. 
Voor de periode 2005-2006 is door het Ministerie van VROM de maximale huurverhoging bepaald op 2,7%. Dit 
maximale percentage is opgebouwd uit het inflatiepercentage van 1,2% over 2004 plus een opslag van 1,5%. 
Voor woningcorporaties geldt een maximale huursomstijging voor het gehele bezit van 0,4% boven de inflatie, 

95 www.cbs.nl [09-09-2005] 
96 www.wsw.nl [22-08-2005] 
97 www.roxindex.nl [22-08-2005} 
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dus een sociale verhuurder mag voor zijn gehele waningbezit niet meer dan gemiddeld 1,6% huurverhoging 
realiseren. 98 

In combinatie met huurdifferentiatie werken veel verhuurders met streefhuren. De verhuurder mag zelf bepalen 
haeveel huurverhoging hij voarstelt voar een woning, zalang hij het maximumpercentage niet overschrijdt, en de 
nieuwe huurprijs niet boven de maximale huurprijs per 1 juli 2005 uitkomt. Bij een mutatie mag de huur eventu
eel extra verhoogd warden, maar oak dan moet de gemiddelde huurstijging binnen de wettelijk toegestane stij
ging blijven. 
Een corporatie zal bij het huurbeleid naast de wettelijke randvoarwaarden rekening houden met de betaalbaar
heid van haar woningen voor haar doelgroep. 

Over de afgelapen tien jaar was de gemiddelde huurverhoging 3,1 %. 99 Zie ook anderstaande figuur. 

Rguur86.2 

De gemiddelde verhoging woninghuur in Nedertand 

------ '-
. . 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Jaa 

Gemiddelde huutverhoging 1996-2005 {Bron: CBS) 

In de exploitatieberekeningen moeten de huurverhogingen voor de hele exploitatietermijn meegenomen warden. 
Hiervoor moet een inschatting warden gemaakt van het toekomstige overheidsbeleid, en oak spelen het eigen 
beleid van de verhuurder en de verwachte marktpositie van de woningen een belangrijke rol. Bij een verslechte
rende marktpositie kan bijvoorbeeld een lagere huurverhoging nodig zijn. 

Uit bovenstaande blijkt dat de jaar1ijkse maximale huurverhoging kan warden bepaald door het inflatiepercentage 
plus een opslag. Hieruit valgt voor de lange termijn een maximale jaarlijkse huurverhoging van 3,20/o - 3,80/o 
(1,7+1,5 -2,3+1,5). Voar waningcorporaties kan voor de tatale portefeuille gerekend warden met een maximale 
jaar1ijkse huurverhoging van 2,10/o - 2,70/o (1,7+0,4- 2,3+0,4). 
De gemiddelde jaar1ijkse huurprijsstijging zal lager zijn dan de maximaal toegestane huurverhoging. Over de 
afgelopen tien jaar was de gemiddelde inflatie 2,5%. De gemiddelde huurverhoging was 3,1 %, dus een opslag 
van 0,6% boven de inflatie. 
Als aanname voar de gemiddeldehuurprijsstijging wordt daarom gedaan 2,3% - 2,9%. 

Bouwkostenstijqing 
De bouwkastenstijging is van belang voar investeringen in de toekomst m.b.t. anderhoud en verbouwin
gen/renovaties. Deze stijging wardt bepaald aan de hand van de bouwkostenindex. In deze index wordt de ont
wikkeling van de kastenbestanddelen lonen en materiaal gevalgd. 

Bouwkostenstijging van woningen 
en 
C 6 ~----- - - - - - - - - ---- ~ 
:~ 
~~4r----~~~--------~ 
jg~ 

~~2~---------~- ---~-~ 
~ 
S 0+----+-----1-----+----

2001 2002 2003 2004 
Jaa 

Figuur86.3 Bouwkostenstijging {Bron: CBS) 

98 Ministerie van VROM (2005). Katem; Huurverhoging. lnformatieblad voor huurder en verhuurder. Ministerie van VROM, Den 
Haag. 
99 www.cbs.nl [22-09-2005] 
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat de bouwkostenstijging de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Uit onderzoek 
door het WSW blijkt dat de jaarlijkse bouwkostenstijging structureel 2% hoger is geweest dan de inflatie. Deze 
sterkere stijging wordt veroorzaakt door strenger wordende regelgeving en kwaliteitsverbetering. Verwacht wordt 
dat dit proces zich zal voortzetten, maar minder dan in het verleden. Daarom wordt deze verhoging beperkt tot 
1%.100 
Als aanname voor de bouwkostenstijging zal dus voor een gemiddelde exploitatierekening gerekend worden met 
het algemene inflatiepercentage van 2% + 1 % kwaliteitsverbetering = 3%. 

100 www.wsw.nl [24--08-2005} 
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Bijlage 7 Exploitatie berekening 

Exploitatieberekeni g model flex ibele won ing 

Scenario: gemiddelp 

Parameters 
Maandhuur € 360 
Onderhoud per jaar € 1014 
Administratie en beheer: 5% kale huur € 216 
Belastingen € 255 
Verzekeringen € 134 
Restwaarde € 
Discontering.svoet 6,4% 

loitati riode 80 
Bedrijfswaarde € 66.302 
stichtingskosten € 117.000 

NCW € 50.698 

Huur- Belastingen 

Kengetallen 
Huurprijsstijging 
Huurderving 
Bouwkostenstijging 
Inflatie 

Administratie 
Jaar Huur derving Onderhoud en verzekerinaen En beheer 

1 €4.432 

2 €4.548 

3 €4.666 

4 €4.787 

5 €4.912 

6 €5.039 

7 €5.170 

8 €5.305 

9 €5.443 

10 €5.584 

11 €5.729 

12 €5.878 

13 €6.031 

14 €6.188 

15 €6.349 

16 €6.514 

17 €6.683 

18 €6.857 

19 €7.035 

20 €7.218 

21 €7.406 

22 €7.598 

23 €7.796 

24 €7.999 

25 €8.207 
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€53 

€55 

€56 

€57 

€59 

€60 

€62 

€64 

€65 

€67 

€69 

€71 

€72 

€74 

€76 

€78 

€80 

€82 

€84 

€87 

€89 

€91 

€94 

€96 

€98 

€1.044 €397 €222 

€1.076 €405 €227 

€1.108 €413 €233 

€1.141 €421 €239 

€1.176 €429 €246 

€1.211 €438 €252 

€1.247 €447 €259 

€1.285 €456 €265 

€1.323 €465 €272 

€1.363 €474 €279 

€1404 €484 €286 

€1.446 €493 €294 

€1.489 €503 €302 

€1.534 €513 €309 

€1.580 €524 €317 

€1.627 €534 €326 

€1.676 €545 €334 

€1.726 €556 €343 

€Ln8 €567 €352 

€1.831 €578 €361 

€1.886 €590 €370 

€1.943 €601 €380 

€2.001 €613 €390 

€2.061 €626 €400 

€2.123 €638 €410 

2,6% 
1,2% 
3,0% 
2,0% 

Netto- NCW 
kasstroom oeriaar 

€2.716 €2.553 

€2.785 €2.460 

€2.856 €2.371 

€2.928 €2.285 

€3.002 €2.201 

€3.078 €2.121 

€3.156 €2.044 

€3.236 €1.970 

€3.317 €1.898 

€3.401 €1.829 

€3.487 €1.762 

€3.575 €1.698 

€3.665 €1.636 

€3.757 €1.576 

€3.852 €1.519 

€3.949 €1.464 

€4.048 €1.410 

€4.150 €1.359 

€4.254 €1.309 

€4.361 €1.261 

€4.471 €1.215 

€4.583 €1.171 

€4.698 €1.128 

€4.816 €1.087 

€4.937 €1.047 
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26 €8.420 €101 €2.187 €651 €421 €5.060 €1.009 

27 €8.639 €104 €2.252 €664 €432 €5.187 €972 

28 €8.864 €106 €2.320 €677 €443 €5.317 €936 

29 €9.094 €109 €2.390 €691 €455 €5.450 €902 

30 €9.330 €112 €2.461 €705 €467 €5.586 €869 

31 €9.573 €115 €2.535 €719 €479 €5.726 €837 

32 €9.822 €118 €2.611 €733 €491 €5.869 €806 

33 €10.077 €121 €2.689 €748 €504 €6.015 €777 

34 €10.339 €124 €2.770 €763 €517 €6.165 €748 

35 €10.608 €127 €2.853 €778 €530 €6.319 €721 

36 €10.884 €131 €2.939 €794 €544 €6.477 €694 

37 €11.167 €134 €3.027 €809 €558 €6.638 €669 

38 €11.457 €137 €3.118 €826 €573 €6.804 €644 

39 €11.755 €141 €3.211 €842 €588 €6.973 €620 

40 €12.061 €145 €3.308 €859 €603 €7.146 €598 

41 €12.374 €148 €3.407 €876 €619 €7.324 €576 

42 €12.696 €152 €3.509 €894 €635 €7.506 €554 

43 €13.026 €156 €3.614 €912 €651 €7.693 €534 

44 €13.365 €160 €3.723 €930 €668 €7.884 €514 

45 €13.712 €165 €3.835 €948 €686 €8.079 €495 

46 €14.069 €169 €3.950 €967 €703 €8.280 €477 

47 €14.435 €173 €4.068 €987 €722 €8.485 €460 

48 €14.810 €178 €4.190 €1.006 €741 €8.695 €443 

49 €15.195 €182 €4.316 €1.026 €760 €8.911 €426 

50 €15.590 €187 €4.445 €1.047 €780 €9.131 €411 

51 €15.996 €192 €4.579 €1.068 €800 €9.357 €395 

52 €16.411 €197 €4.716 €1.089 €821 €9.589 €381 

53 €16.838 €202 €4.857 €1.111 €842 €9.826 €367 

54 €17.276 €207 €5.003 €1.133 €864 €10.068 €353 

55 €17.725 €213 €5.153 €1.156 €886 €10.317 €340 

56 €18.186 €218 €5.308 €1.179 €909 €10.571 €328 

57 €18.659 €224 €5.467 €1.203 €933 €10.832 €316 

58 €19.144 €230 €5.631 €1.227 €957 €11.099 €304 

59 €19.642 €236 €5.800 €1.251 €982 €11.372 €293 

60 €20.152 €242 €5.974 €1.276 €1.008 €11.652 €282 

61 €20.676 €248 €6.153 €1.302 €1.034 €11.939 €271 
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62 €21.214 

63 €21.765 

64 €22.331 

65 €22.912 

66 €23.508 

67 €24.119 

68 €24.746 

69 €25.389 

70 €26.049 

71 €26.727 

72 €27.422 

73 €28.135 

74 €28.866 

75 €29.617 

76 €30.387 

77 €31.177 

78 €31.987 

79 €32.819 

80 €33.672 
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€255 €6.338 

€261 €6.528 

€268 €6.724 

€275 €6.926 

€282 €7.133 

€289 €7.347 

€297 €7.568 

€305 €7.795 

€313 €8.029 

€321 €8.270 

€329 €8.518 

€338 €8.773 

€346 €9.036 

€355 €9.307 

€365 €9.587 

€374 €9.874 

€384 €10.170 

€394 €10.476 

€404 €10.790 

€1.328 €1.061 

€1.354 €1.088 

€1.382 €1.117 

€1.409 €1.146 

€1.437 €1.175 

€1.466 €1.206 

€1.495 €1.237 

€1.525 €1.269 

€1.556 €1.302 

€1.587 €1.336 

€1.619 €1.371 

€1.651 €1.407 

€1.684 €1.443 

€1.718 €1.481 

€1.752 €1.519 

€1.787 €1.559 

€1.823 €1.599 

€1.859 €1.641 

€1.897 €1.684 
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€12.233 €261 

€12.533 €252 

€12.841 €242 

€13.157 €233 

€13.479 €225 

€13.810 €216 

€14.149 €208 

€14.495 €201 

€14.850 €193 

€15.213 €186 

€15.585 €179 

€15.966 €172 

€16.356 €166 

€16.755 €160 

€17.164 €154 

€17.582 €148 

€18.011 €143 

€18.449 €137 

€18.898 €132 

€66.302 
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