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Onderzoeksplan 

1 Onderzoeksplan 

1.1 Probleemschets 
Tot het begin van de jaren negentig werd wonen in hoogbouw in Nederland doorgaans met 
goedkope galerijflats geassocieerd. In 1989 luidde de afschaffing van het 
woningwaarderings-stelsel ('puntensysteem') voor huurwoningen boven de 
huursubsidiegrens een bouwgolf van hoogbouw in de vrije sector in. Aanvankelijk ging het 
vooral om luxe huurappartementen. Al gauw bleek er ook een markt voor vrijesector 
koopappartementen in hoogbouw te bestaan. 
In amper tien jaar tijd heeft het wonen in hoogbouw een heel andere status gekregen. 
Tegelijk nam ook de gemiddelde bouwhoogte van woontorens toe. De stereotype galerijflat 
maakte plaats voor ranke woontorens met een beperkt aantal grote tot zeer grote 
appartementen per verdieping. 

Mede door de hiervoor geschetste opkomst van hoogbouw zal het aantal locaties waarop 
hoogbouwcomplexen worden ontwikkeld tors toenemen. Hoogbouwcomplexen zijn namelijk 
niet meer uitsluitend voorbehouden aan de grote steden in de randstad, maar ook in andere 
steden als Almere-Haven, Dordrecht, Eindhoven, Heerlen, Ridderkerk, Tilburg, Vlaardingen 
en Zoetermeer worden ze gerealiseerd [Koster, 1997]. Aangezien hoogbouw zich over heel 
Nederland gaat verspreiden, zullen steeds meer projectontwikkelaars zich inlaten met het 
ontwikkelen van hoogbouwcomplexen. Enerzijds ten gevolge van de hiervoor geschetste 
trend, anderzijds gezien de diverse marktontwikkelingen (hoge grondprijs, schaarste van de 
grond, etc.) zijn de projectontwikkelaars soms genoodzaakt hoogbouwcomplexen te 
ontwikkelen. 

Door deze opkomst van hoogbouw in het gehele land zullen er dus overal in Nederland 
hoogbouwcomplexen gerealiseerd gaan worden, welke onderling met elkaar gaan 
concurreren. Naast het feit dat de hoogbouwcomplexen onderling concurreren, zijn 
laagbouwcomplexen in zekere mate ook een concurrent voor hoogbouwcomplexen. 
Woningzoekenden moeten immers een keuze maken tussen het wonen in hoogbouw met de 
daarbij behorende 'unique selling points' als uitzicht en veiligheid en het wonen in laagbouw 
de daarbij behorende tuin en het directe contact met de straat. 
Om de keuze van deze woningzoekenden gunstig te be"invloeden zal, een ontwikkelaar van 
een hoogbouwcomplex, ervoor moeten zorgen dat het desbetreffende hoogbouwcomplex 
aan de algemene (basis-) woonbehoeften van een woningzoekende moeten voldoen, maar 
daarnaast iets extra's moeten hebben, meer dan andere complexen, waardoor het opvalt. 

Een belangrijke ontwikkeling op de woningbouwmarkt waarvan hierbij gebruik gemaakt kan 
worden, is het feit dat vele consumenten het begrip wonen steeds meer een eigen invulling 
geven waarbij alleen basisvoorzieningen in de woning niet meer voldoende zijn. De 
woonconsument wordt steeds mondiger en stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit en 
luxe van de woning, het wooncomfort en de leefomgeving. Naast het feit dat de 
woonbehoeften toenemen, verandert tevens de aard van deze behoeften. 

~ Ballast Nedam 
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Daarnaast ziet de consument zijn woning 'niet alleen als onderdak of als uitvalsbasis, maar 
ook als een ruimte waarin men plezierig wil kunnen verblijven' [Smeets, Woningbeheer: 
Dimensies van wonen, 1999]. Om dit verblijf zo plezierig mogelijk te kunnen maken is het 
noodzakelijk dat er een diversiteit, een ruim aanbod, van diensten en producten in en om de 
woning aanwezig is. lndien de ontwikkelaar van een hoogbouwcomplex de juiste diensten en 
producten op weet te nemen in zijn programma welke de bewoners wensen, zal het complex 
meer te bieden hebben dan andere complexen en opvallen waardoor het extra aandacht 
krijgt van woningzoekenden en misschien ook de voorkeur boven een ander complex. 
Daarnaast kunnen de diensten en producten een belangrijk marketinginstrument vormen. Zij 
kunnen gebruikt worden bij het ender de aandacht brengen van het project bij 
woningzoekenden. 

Omdat het ontwikkelen van hoogbouwcomplexen voor vele projectontwikkelaars een vrij 
nieuw marktsegment binnen haar totale werkzaamheden voor de woningbouwsector is, zijn 
zij onbekend met de daar bijkomende problematiek. Ook zijn zij niet bekend met het product, 
inclusief de diensten en producten, welke geleverd meet kunnen worden om aan de eisen, 
wensen en woonbehoeften van de bewoners van deze hoogbouwcomplexen te voldoen. 
Een mogelijke oorzaak waardoor projectontwikkelaars niet bekend zijn met het overgrote 
deel van de te leveren diensten in hoogbouwcomplexen is gelegen in het feit dat er geen 
systematische literatuur van bestaat en dat men niet veel ervaring hiermee heeft in 
Nederland. 
Dienstverlenende organisaties, welke deze diensten gaan verlenen, worden aangestuurd 
door de partij welke de eigenaar van het hoogbouwcomplex is 1, dit is meestal niet de 
ontwikkelaar. De projectontwikkelaar is in deze enkel de partij welke het hoogbouwcomplex 
ontwikkelt en daarna verkoopt. Hij neemt in het ontwikkelde complex enkel de benodigde 
bouwkundige maatregelen waardoor de mogelijkheid gecreeerd wordt om diensten en 
producten aan de bewoners te kunnen leveren. 
De projectontwikkelaar meet dus die bouwkundige voorzieningen opnemen waarmee de 
door de bewoners gewenste diensten geleverd kunnen worden. Deze voorzieningen worden, 
net als het gehele hoogbouwcomplex, niet door de projectontwikkelaar zelf maar door een 
derde gefinancierd. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de aanleiding van dit onderzoek is gelegen in het feit 
dat door de snelle opkomst van hoogbouw veel projectontwikkelaars vrij onbekend zijn met 
het ontwikkelen van hoogbouwcomplexen en tevens onbekend zijn met de steeds 
veranderende eisen, wensen en behoeften welke bewoners van deze complexen verlangen 
en de daarmee samenhangende en noodzakelijke diensten, producten en bouwkundige 
voorzieningen. 

1.2 Onderzoeksomschrijving 
In dit afstudeeronderzoek wordt daarom bekeken welke diensten en producten geleverd 
moeten kunnen worden aan bewoners van hoogbouwcomplexen, welke bouwkundige 
maatregelen hiervoor getroffen dienen te worden. 

1 Men kan hierbij denken aan een institutionele belegger, een woningcorporatie danwel een vereniging van 
eigenaren of een particuliere eigenaar. 

~ Ballast Nedam 
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Bovenstaande omschrijving behoeft een nadere uitwerking en toelichting om aan te kunnen 
geven wat de huidige stand van zaken omtrent deze problematiek is. De nadere uitwerking 
en toelichting welke te vinden is in hoofdstuk 2 wordt in dit afstudeeronderzoek opgedeeld in 
een tweetal delen. 

Het eerste deel omvat het kader waarbinnen dit onderzoek uitgevoerd zal worden: 
hoogbouw. Hierbij worden antwoorden gezocht op de vragen als, wat is hoogbouw en wat is 
voor dit afstudeeronderzoek een goede definitie voor dit begrip. Daarnaast worden 
antwoorden gezocht op de vragen waarom en op welke locaties hoogbouw ontwikkeld is I 
wordt. 
In het tweede deel worden aan de hand van een analyse van literatuur de definities 
vastgesteld voor de begrippen diensten en producten. Samen met het begrip hoogbouw 
vormen zij immers de kernbegrippen van dit afstudeeronderzoek. 

1.3 Probleem- en doelstelling 
Op basis van voorgaande is voor het afstudeeronderzoek de volgende probleemstelling 
geformuleerd. 

"Wat is het behoeftepatroon van de potentiele2 doe/groepen ten aanzien van 
diensten en producten in hoogbouwcomplexen en in welke mate kunnen 
ontwikkelaars voorwaarden creeren om in deze behoefte te voorzien" 

De volgende doelstelling is voor dit afstudeeronderzoek opgesteld: 

"Het komen tot een conceptueel programma van een diensten- en 
productenaanbod, voor hoogbouwcomp/exen waarmee ontwikkelaars in de 
behoeften van de (potentiele) doelgroepen kunnen voorzien" 

1.4 Onderzoeksopzet 
In deze onderzoeksopzet wordt het model van dit onderzoek door middel van een 'stappen
plan' uiteengezet en weergegeven. Nadat elke stap kort toegelicht is en aangegeven is wat 
het resultaat van elke stap zal zijn, wordt de onderzoeksopzet schematisch weergegeven in 
de vorm van het onderzoeksmodel. 

Kenmerken hoogbouw 
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de kenmerken van hoogbouw wordt allereerst in 
deze stap een analyse gemaakt van een aantal complexen in Nederland. Bij deze analyse 
worden de aspecten van de complexprofielen opgesteld en ingevuld om uiteindelijk de 
gemiddelde prestatie van elk aspect vast te stellen. 

2 Met potentiele doelgroepen wordt hier niet enkel verwezen naar de huidige maar ook de toekomstige 
doelgroepen van hoogbouwcomplexen 

~ Ballast Nedam 
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Daarnaast wordt in deze stap bekeken hoe de woonsituatie van een bewoner van een 
hoogbouwcomplex er uit ziet. Hierbij spelen zowel de woning, het hoogbouwcomplex en de 
woonomgeving een grote rol. De woonsituatie van de mens blijkt zeer complex te zijn en is 
daarom reeds in diverse onderzoeken beschreven. Een van deze onderzoeken of een 
combinatie ervan vormt het uitgangspunt voor het indelen en invullen van 'hoogbouw als 
complexe woonsituatie' wat het resultaat van deze stap vormt. 

Stap 1 
Hoogbouwcomplexen moeten zowel voor de huidige als voor de toekomstige woningmarkt 
geschikt zijn. Vandaar dat in deze stap zowel de huidige doelgroepen als de eventueel 
toekomstige doelgroepen (= potentiele doelgroepen) bekeken en geanalyseerd worden. 
De algemene kenmerken omtrent het begrip hoogbouw zijn reeds in het voorgaande deel 
van dit afstudeerplan geanalyseerd, daar deze de spit is waar dit onderzoek om draait. In 
deze stap wordt op basis van deze kenmerken van hoogbouw en een aantal 
marktonderzoeken [Klerks, 1996; Ministerie van VROM, 1997; Ministerie van VROM, 1999; 
Nationale Woningraad, 1994; Vereniging NVB, 1999] vastgesteld voor welke doelgroepen 
een hoogbouwcomplex mogelijk geschikt is. Daarbij wordt aan de hand van de kenmerken 
van deze doelgroepen en uitkomsten van bewonersonderzoeken aangegeven waarom 
hoogbouwcomplexen wel al dan niet geschikt zijn voor de desbetreffende doelgroep. 
Uitkomst van deze stap zal een overzicht van de (potentiele) doelgroepen voor hoogbouw 
zijn. 

Stap 2 
Op basis van het overzicht uit de voorgaande stap wordt in deze stap bekeken welke 
(woonbehoeften) de potentiele doelgroepen van hoogbouw hebben. 
Het is mogelijk op diverse manieren, met verschillende invalshoeken de (woon)behoeften 
van de mens in te delen. In dit afstudeeronderzoek worden een viertal manieren 
onderscheiden waarop het de (woon)behoeften weergegeven kunnen worden, allen 
geplaatst in het perspectief van het wonen. Een van de invalshoeken, of een combinatie 
ervan, zal voor dit afstudeeronderzoek aangehouden worden om de uiteindelijke, concrete 
woonbehoeften van de potentiele doelgroepen van hoogbouw vast te stellen en weer te 
geven. 
Het overzicht van deze concrete woonbehoeften vormt het eindresultaat van deze stap. 

Stap 3 
In deze stap wordt de potentiele vraag naar diensten en producten vastgesteld. De 
voorgaande stap dient als een tussenstap tussen enerzijds deze potentiele vraag naar 
diensten en producten en anderzijds de potentiele doelgroepen van hoogbouw welke in de 
eerste stap zijn vastgesteld. 
Het wonen in hoogbouw, met de daarbij behorende activiteiten, dimensies en 
woonbehoeften van de bewoners kan ingevuld worden door de aanwezigheid van bepaalde 
diensten en producten in en om de woning. De potentiele doelgroepen welke verlangen naar 
invulling en bevrediging van deze activiteiten, dimensies en woonbehoeften creeren 
hierdoor, indirect, de vraag naar de aanwezigheid van bepaalde diensten en producten. 
Hierdoor ontstaat dus de potentiele vraag naar diensten en producten in hoogbouw. 

~ Ballast Nedam 
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Stap 4 
Nadat in de voorgaande stap is vastgesteld wat de potentiele vraag naar diensten en 
producten is, wordt in deze stap bekeken welke bouwkundige maatregelen noodzakelijk zijn 
om in deze potentiele vraag te kunnen voorzien. Deze bouwkundige maatregelen moeten in 
het hoogbouwcomplex aanwezig zijn alvorens de dienst danwel product geleverd kan 
worden. Deze stap resulteert in een overzicht van bouwkundige maatregelen, waarbij een 
onderscheid gemaakt wordt tussen de bouwtechnische en de installatietechnische 
voorzieningen. 

Stap 5 
Bij deze laatste stap wordt het resultaat van de voorgaande stappen in een case-project3 

toegepast. Na selectie van een case-project en de vaststelling van de doelgroepen worden 
de woonbehoeften in kaart gebracht. Hierbij betreft het de theoretische invulling van deze 
behoeften volgens de gemaakte analyse van diensten en producten in de voorgaande 
stappen. 
Door deze theoretische invulling te confronteren met de daadwerkelijke invulling van de 
woonbehoeften in het case-project is het mogelijk de hiaten in dit project danwel in de 
theoretische analyse aan te wijzen. Hierbij vindt terugkoppeling plaats naar de potentiele 
vraag naar diensten en producten, als invulling van de woonbehoeften, en naar de potentiele 
doelgroepen. 
Ter afsluiting wordt een advies opgesteld omtrent de eventueel noodzakelijke aanbieding 
van extra diensten danwel producten aan de toekomstige bewoners van het case-project om 
beter in de woonbehoeften te kunnen voorzien. 

3 Westpoint te Tilburg, Ballast Nedam Woningbouw 

~ Ballast Nedam 
~ Wonlngbouw 
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1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 is het onderzoeksplan geformuleerd en in hoofdstuk 2 is er onderzoek 
gedaan naar de inhoud van de begrippen hoogbouw en diensten en producten. Op basis 
van literatuur-onderzoek zijn voor deze drie begrippen definities opgesteld welke gedurende 
het onderzoek aangehouden worden. In hoofdstuk 3 worden de kenmerken van hoogbouw 
geanalyseerd. Op basis van deze kenmerken van hoogbouw worden in hoofdstuk 4 de 
potentiele doelgroepen voor hoogbouwcomplexen vastgesteld. In hoofdstuk 5 worden de 
woonbehoeften van de doelgroepen, specifiek van de potentiele doelgroepen van 
hoogbouw, geanalyseerd en ingedeeld in een aantal deelgebieden. In hoofdstuk 6 wordt de 
potentiele vraag naar diensten en producten vastgesteld door te bekijken welke diensten en 
producten noodzakelijk zijn voor het invullen van de woonbehoeften van de potentiele 
doelgroepen van hoogbouw. In hoofdstuk 7 worden de bouwkundige oplossingen bekeken 
welke noodzakelijk aanwezig moeten zijn in een hoogbouwcomplex alvorens de diensten en 
producten geleverd kunnen worden. In hoofdstuk 8 wordt voorgaande vergeleken met een 
praktijkproject, een hoogbouwcomplex dat ontwikkeld is door Ballast Nedam Woningbouw. 
Tenslotte worden in het laatste hoofdstuk de belangrijkste bevindingen uiteen gezet en 
geevalueerd. 

~ Ballast Nedam 
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2 Begripsbepaling 

2.1 lnleiding 
Door middel van deze begripsbepaling worden definities voor de kern-begrippen van dit 
afstudeeronderzoek opgesteld, welke in het vervolg van dit onderzoek aangehouden dienen 
te worden. Hierbij gaat het om het begrip 'hoogbouw' en de begrippen 'diensten' en 
'producten'. Hiervoor wordt van verschillende auteurs hun visie op de verschillende 
begrippen bestudeerd waarna algemene definities voor deze begrippen opgesteld worden. 

2.2 Hoogbouw 
De spil waar het afstudeeronderzoek om draait is het hoogbouwcomplex. Daarom is het van 
groot belang dat er als eerste duidelijkheid bestaat over de definitie van dit begrip. Met 
andere worden, wat wordt er verstaan ender het begrip 'hoogbouw'. Alvorens ingegaan 
wordt op de daadwerkelijke vaststelling van een definitie voor dit begrip wordt eerst de 
geschiedenis ervan in het kort belicht. 

2.2.1 De geschiedenis van hoogbouw en analyse van de huidige situatie 
Mede door de omvang ervan is hoogbouw niet iets waar je makkelijk omheen kunt. Naast de 
nadrukkelijke aanwezigheid van hoogbouw zijn er nog een aantal andere redenen te 
noemen waarom men voorzichtig met hoogbouw moet omspringen. Als de geschiedenis van 
hoogbouw bekeken wordt, met daarbij de vraag waarom er hoogbouw gebouwd wordt in het 
achterhoofd, kan er opgemerkt worden dat er van oudsher bepaalde symbolische 
betekenissen aan hoogbouw zijn gegeven. Deze betekenissen varieren van religieuze, 
politieke en financiele macht en status tot hoogbouw als symbool van toekomst en 
economische groei. Als er dan een kijkje genomen wordt in de geschiedenis van de 
toepassing van hoogbouw in de Nederlandse woningbouw valt op dat er perioden zijn aan te 
wijzen waarin hoogbouw actueel was. Momenteel is hoogbouw weer in opkomst, de derde 
hoogbouwgolf is reeds gestart. Hoogbouw in Nederland is niet alleen 'in' maar ook 
'booming'. Een analyse van deze derde hoogbouwgolf vormt daarom de afsluiting van deze 
paragraaf. 

De geschiedenis van hoogbouw 
Afgezien van windmolens, uitkijktorens of vuurtorens heeft hoogbouw van oudsher een 
symbolische status. Hoogbouw heeft vooral symbool gestaan voor macht en status. Zowel 
religieuze (kerken en kathedralen), politieke (raadhuistorens en het Witte Huis in Washington 
DC) als financiele macht (San Gimignano) werd door middel van torens uitgedrukt. 
Hoogbouw staat ook symbool voor de toekomst. In de al dan niet utopische 
toekomstperspectieven is veelal hoogbouw geschetst (Dethier, La Ville, 1994, Paris). Er mag 
dus gesteld worden dat hoogbouw bepaalde emoties oproept. Dit kan verklaard worden door 
het feit dat torens, evenals alle grote bouwwerken, nadrukkelijk aanwezig zijn en zich door 
hun omvang duidelijk onderscheiden van hun omgeving. 
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Zo wordt hoogbouw (= hoogte, uitzicht) in een droom uitgelegd als "het neerkijken op 
degenen die minder succes hebben", een arrogantie die men zo spoedig mogelijk overboord 
zou moeten gooien [Fink, 1992]. Of zeals F. Kauffmann stelt: "Met hun hoogte kunnen 
torens verheven gevoelens opwekken, maar evenzeer ergernis en wantrouwen" [Bergh, 
1985]. 
Onderstaand zal in het kort aangegeven worden welke symbolische eigenschappen 
hoogbouw in de loop van de tijd heeft meegekregen: 

• Religie: Om zich verheven te voelen of om dichter bij het godenrijk te kunnen zijn, wil de 
mens al sinds de oudheid de hoogte in. Door middel van een heel hoog gebouw doet 
men pogingen om in de hemel te kunnen klimmen. Dit past in het beeld dat de hemel 
ergens hoog in de wolken zou zijn, een gedachte die aan veel historische religieuze 
bouwwerken te grondslag ligt. Ondermeer door deze religieuze achtergrond wordt 
hoogbouw wel eens geassocieerd met een gevoel van onderdrukking of nederigheid en 
de macht van de religie. 

• Macht en status: Omwille van een statusoorlog kan een heuse skyline van hoogbouw 
ontstaan die gebouwd is door organisaties die hun rijkdom willen symboliseren door 
middel van een hoog gebouw. In de Amerikaanse regeringsstad Washington D.C. is een 
vorm van politieke macht te vinden. De 52 meter hoge koepel van het Witte Huis is daar 
namelijk wettelijk het hoogste gebouw van de stad. 

• Toekomst: Hoogbouw geeft een gevoel van verheving en biedt een uitzicht dat een 
stroom van collectieve energie en ambitie teweeg brengt. Volgens G. Fink kunnen torens 
dienen om de 'verbeelding te stimuleren door de aardse werkelijkheid op afstand te 
houden'. Hoogbouw geeft de futuristische werkelijkheid weer. Dit futuristische aspect van 
de wolkenkrabber is ook terug te vinden in de film Metropolis uit 1926. Hier wordt New 
York van de toekomst afgeschilderd als een stad met zeer dichte concentraties 
hoogbouw, waarbij het leven zich op meerdere niveaus afspeelt. Hoogbouw staat hierbij 
voor het beheersen van het ongrijpbare, het doorbreken van barrieres, het realiseren van 
het onmogelijk geachte. 

• Cultuur: Hoogbouw kon mede door economische redenen verder tot ontwikkeling komen. 
Vele steden in de Verenigde Staten kenden een onstuimige groei hetgeen leidde tot 
ruimtegebrek wat weer tot uiting kwam in de grondprijzen. Dit verschijnsel is terug te 
vinden in de grote steden van Nederland. Door dit verschijnsel was het financieel gezien 
voordelig om door middel van hoogbouw het grondoppervlak meerdere malen te 
vermenigvuldigen. Ongehinderd door historische invloeden, bijvoorbeeld het idee dat 
hoogbouw bestemd zou zijn voor religieuze doeleinden, kon New York uitgroeien tot wat 
Koolhaas de 'Culture of Congestion' zou noemen [Koolhaas, 1978]. De wolkenkrabbers 
creeerden hun eigen cultuur, wat mogelijk werd gemaakt door het feit dat de Verenigde 
Staten zich toen nog niet lieten kenmerken door een historisch gevormde eigen cultuur. 
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• Economische groei: Van 197 4 tot 1996 was de Sears Tower in Chicago het hoogste 
gebouw ter wereld. Deze titel is nu in handen van de Petronas Tower in Kuala Lumpur 
en de vraag is voor hoelang. In zuidoost Azie wordt de snelle economische groei van 
landen als lndonesie, Maleisie, China en Taiwan uitgedrukt in de hoogte van de 
gebouwen 1. Her en der staan er gebouwen gepland die nog hoger gaan. In Japan staat 
zelfs de 800 meter hoge Millennium Tower op het programma, maar deze zal gezien de 
huidige economische omstandigheden waarschijnlijk niet gerealiseerd warden. 

Analyse van de huidige hoogbouwgolf 
Waar Singelenberg spreekt over de hoogbouwgolf wanneer hij het over de periode 1964-
197 4 heeft, neemt hij in 1990 een nieuwe, kleinere hoogbouwgolf waar. Nu tien jaar later 
weten we dat we ook nu weer te maken hebben met een echte hoogbouwgolf. Zoals reeds 
vermeld is, is hoogbouw op dit moment niet alleen 'in' maar ook 'booming'. Niet zozeer in de 
vorm van grate staduitbreidingswijken, maar meer als een bouwvorm die steeds vaker 
gebruikt wordt bij grootschalige individuele projecten, denk hierbij ondermeer maar aan de 
hoogbouwcomplexen random de Amsterdam Arena en het Weena in Rotterdam, waar zowel 
hoge kantoor- alsmede woningbouw verschijnt. 

Stichting hoogbouw 
De inleiding van deze hoogbouwgolf vond plaats op 7 december 1983 toen een groep 
vooraanstaande architecten, stedenbouwers en ingenieurs bijeen kwam in het Bouwcentrum 
in Rotterdam voor een studiedag over hoogbouw en de oprichting van Stichting Hoogbouw. 
Deze stichting stelt zich ten doel de realisering van hoge gebouwen, met name in en rand de 
stedelijke centra, te bevorderen. Door middel van onderzoek, het houden van 
studiebijeenkomsten, het organiseren van studiereizen en het uitbrengen van nieuwsbrieven 
probeert men hoogbouw bespreekbaar en acceptabel te maken door er de juiste toepassing 
voor te vinden om zo een maatschappelijk draagvlak voor hoogbouw te scheppen2

• Dit 
maatschappelijke draagvlak is van belang voor de acceptatie van woontorens en staat 
centraal in dit gedeelte van de literatuurstudie. De maatschappij beoordeelt en waardeert 
hoogbouw met name op basis van het gene wat men ziet: de verschijningsvorm van de 
toren en de locatie waar de toren staat. 

1990-.. .... . 
In het complexe krachtenveld van de stedelijke ontwikkeling in Nederland is hoogbouw 
allang niet meer een doel op zichzelf zoals dat in de periode 1964-197 4 wel het geval was. 
Stedenbouwkundige, infrastructurele, sociale en culturele randvoorwaarden dwingen tot 
optimale oplossingen voor hoogbouw. Ook de relatie tot de bestaande stad verdient 
aandacht, waarbij naast hoogbouw ook meervoudig ruimtegebruik en ondergronds bouwen 
een steeds belangrijkere rol spelen in de (her)ontwikkelingsopgaven. 
Tot het begin van de jaren negentig werd wonen in hoogbouw in Nederland doorgaans met 
goedkope galerijflats geassocieerd, In 1989 luidde de afschaffing van het 
woningwaarderingsstelsel ('puntensysteem') voor huurwoningen boven de 
huursubsidiegrens een bouwgolf in de vrije sector in. Aanvankelijk ging het vooral om luxe 
huurappartementen. Maar al gauw bleek dat er ook een markt voor vrijesector 
koopappartementen in hoogbouw ontstond. 

1 Evt. afbeelding uit Mierop, Hoogbouw sterk in opkomst in zuidoost-Azie 
2 Oprichtingsverklaring Stichting Hoogbouw 

~ Ballast Nedam 
~ Wonlngbouw 

biz. 10 



Begripsbepaling 

In tien jaar tijd heeft het wonen in hoogbouw dus een heel andere status gekregen. Tegelijk 
is ook de gemiddelde bouwhoogte toegenomen. De stereotype galerijflat heeft 
plaatsgemaakt voor ranke woontorens met een beperkt aantal grote tot zeer grote 
appartementen per verdieping. Een luxe vrijesector appartement wordt niet betreden via een 
anonieme, ongure en winderige galerij maar via een goed beveiligde, inpandige lifthal. 

En als het dan om echt chique woningen gaat komt de door middel van een keycard 
beveiligde liftdeur rechtstreeks uit in de entreehal van het appartement. Naast de opkomst 
van de hoogbouw is dus ook een stijgende vraag naar kwaliteit, comfort, gemak, veiligheid, 
etc. in deze hoogbouw waar te nemen. 
Hoewel hoogbouw van nature een bij uitstek grootstedelijke bouwvorm is, heeft zij in 
Nederland tot nog toe vrijwel nergens geresulteerd in een waarlijk metropolitane ambiance. 
Wei begint het fenomeen in Den Haag langs en boven de Utrechtsebaan serieuze proporties 
aan te nemen. Maar alleen in het centrum van Rotterdam is er sprake van hoogbouw in een 
dichtheid en diversiteit die maken dat de individuele torens als het ware opgaan in de 
massa. 
Bij de grootstedelijke hoogbouw doet zich het merkwaardige fenomeen voor dat geslaagde 
hoogbouw 'vanzelf nieuwe hoogbouw aantrekt. Meer nog dan voor de Utrechtsebaan in Den 
Haag en het Weena en de Coolsingel in Rotterdam geldt dit voor de Zuidas in Amsterdam. 
Zodra een ondememing op een zogeheten toplocatie een prestigieus hoogbouwkantoor 
heeft opgetrokken, staan andere bedrijven in de rij om 'erbij te horen'. Het gevolg is een 
zichzelf versterkende architectonische prestigestrijd waarin met name banken en 
verzekeringsmaatschappijen gemakkelijk tot grote bouwhoogten zijn op te zwepen. Hier zijn 
de aloude symbolische functie van hoogbouw 'macht' en 'status' dus weer terug te vinden. 

Resumerend 
Van oudsher heeft hoogbouw een symbolische status. Naast het feit dat het symbool stond 
voor macht en status stond het ook symbool voor de toekomst. Doordat hoogbouw vroeger 
nadrukkelijk aanwezig was en zich door de omvang duidelijk onderscheidde van de 
omgeving werd hoogbouw vaak geassocieerd met een gevoel van onderdrukking of 
nederigheid. 
De verdere ontwikkeling van hoogbouw, mede op basis van economische redenen, in de 
Verenigde Staten in de negentiende eeuw werd mede door toedoen van Berlage 
overgenomen op het Europese vasteland. In tegenstelling tot de Verenigde Staten werd 
hoogbouw in Europa niet gestoeld op economische motieven maar werd dit vastgelegd in 
nieuwe stedenbouwkundige modellen en theorieen. Een belangrijk verschil tussen de 
hoogbouw in de Verenigde Staten en Europa is gelegen in het feit dat de hoogbouw in de 
Verenigde Staten vrijwel zonder uitzondering bedrijfsgebouwen waren terwijl de hoogbouw in 
de stedenbouwkundige modellen in Europa een woonfunctie kregen toegewezen. 
Ook in Nederland werden stedenbouwkundige modellen opgesteld waarbij diverse 
experimenten met hoogbouw werden gedaan. In eerste instantie werden deze experimenten 
als geslaagd beschouwd. Echter, na een aantal jaren moest geconcludeerd worden dat 
hoogbouw in Nederland niet bewoond werd voor de doelgroepen voor wie de woningen 
bedoeld en ontworpen waren. 
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De tweede hoogbouwgolf (1964-1974) was in Nederland een feit in de jaren zestig omdat 
men in die periode een grote woningnood kende. Achteraf worden de betonnen woondozen 
welke destijds zijn opgetrokken ervaren als verre van de ideate woonwijk. Mede door de 
onpersoonlijke en anonieme woningbouw maar ook door het sociale klimaat in de 
wooncomplexen zijn de mensen massaal uit deze woondozen getrokken. Echter, de 
hoogbouw zelf werd niet als lelijk ervaren! 
Door de derde hoogbouwgolf in Nederland welke ingezet is begin jaren negentig en welke nu 
volop aan de gang is, is de status van hoogbouw verandert. Hoogbouw is nu echt in 
opkomst, hiervoor zijn verschillende redenen aan te dragen. Een daarvan is de schaarste 
van de grond op binnenstedelijke locaties. Een andere , maar minder belangrijke oorzaak 
hiervan is de mate van concentratie en verdichting zeals die beschreven is in de Vierde Neta 
Extra. Hierin is het aantal te bouwen woningen en de locaties waarop dit meet gebeuren 
vastgelegd waardoor menig stad veel woningen in de binnenstad meet (gaan) bouwen. 
Hoogbouw is hier dus eerder op zijn plaats dan laagbouw. 
Om deze nieuwe hoogbouw-golf in goede banen te leiden en om te voorkomen dat 
hoogbouw op verkeerde plaatsen omhoog rijst hebben diverse grote steden een zogeheten 
binnenstad plan opgesteld waarin richtlijnen zijn aangegeven voor de ontwikkeling van 
hoogbouwcomplexen. 

Hoogbouwbe/eid 
In het binnenstadplan3 is een duidelijk omschreven hoogbouwbeleid voor een bepaalde stad 
of regio weergegeven. Een belangrijk item hierin is dat hoogbouw geclusterd meet zijn om 
zo een samenhangende skyline te verkrijgen, maar dat daarbij meet worden voorkomen dat 
die gebieden waar hoogbouw is gepleegd gaan vervallen tot donkere tochtgaten. Een 
oplossing hiervoor werd in Rotterdam gevonden in de vorm van een lint van hoogbouw. Dit 
lint begint bij het Centraal Station en vervolgt zijn weg via het Weena, Hofplein, Coolsingel, 
Churchillplein, Schiedamsedijk over de Erasmusbrug naar de Wilhelminapier op de Kop van 
Zuid. Door middel van het instellen van beperkingen qua hoogte voor gebouwen buiten zo'n 
hoogbouwlint kan de gemeentelijke bouwkundige dienst unieke locaties creeren die zouden 
voldoen aan de eisen van een toplocatie. Daarbij wordt dus ongewenste hoogbouw in de 
omliggende gebieden voorkomen. Een andere oplossing voor het voorkomen van donkere 
tochtgaten vinden we in Amsterdam en Den Haag waar de hoogbouw niet in de vorm van 
een lint is gesitueerd maar binnen een bepaald gebied, in de vorm van een "rechthoek", 
waarbuiten in de omliggende gebieden geen hoogbouw voorkomt. Hierdoor kunnen dezelfde 
locaties gecreeerd worden als in Rotterdam het geval is. 

2.2.2 Definiiring 
Op voorhand kan reeds gezegd worden dat er in de literatuur een onderscheid gemaakt 
wordt in diverse typologieen hoogbouwcomplexen. Hierbij wordt een complex vaak 
gekoppeld aan een bepaalde minimum afmeting voordat het als hoogbouw mag worden 
aangeduid. Er wordt daartoe een indeling gemaakt in een drietal categorieen: laagbouw, 
middelhoogbouw en hoogbouw. Naast de afbakening van hoogbouwcomplexen op basis van 
de hoogte van het complex kunnen de hoogbouwcomplexen ook ingedeeld worden op basis 
van andere criteria zeals, een minimaal aantal appartementen, de technische mogelijkheden 
en de aanwezigheid van hoge gebouwen in de omgeving etc. 

3 Voorbeeld: Binnenstadplan Rotterdam 1995 
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Afmeting 
In 1930 hanteerde Duiker [Duiker, 1981] de stelling dat alles wat hoger dan zes bouwlagen 
is, als hoogbouw aangemerkt moest worden, daar de gangbare hoogte van een complex 
toentertijd niet boven de vijf bouwlagen uitkwam. Aan het einde van de 2oe eeuw spreekt de 
Stichting hoogbouw [Koster, 1997] echter pas van hoog bij een toren met een woonfunctie 
vanaf achttien bouwlagen en bij een toren met een kantoorfunctie vanaf zestig meter, terwijl 
de Nationale Woningraad [Nationale Woningraad, 1984] al van hoogbouw spreekt bij een 
toren vanaf zes bouwlagen. Bij deze laatste meet de kanttekening gemaakt worden dat hier 
enkel gesproken wordt over een indeling van gebouwen in een tweetal categorieen, 
laagbouw en hoogbouw. De tussencategorie middelhoogbouw wordt hierbij niet vernoemd. 

I nstallatie-technisch 
Vanuit installatietechnisch oogpunt gezien, begint hoogbouw bij tien verdiepingen[D3BN, 
1982]. Bij deze hoogte verandert de aard van de technische problemen bij ventilatie, 
warmtetransport en personenvervoer. Het is ook mogelijk om dit begrip te kwantificeren aan 
de hand van het bouwbesluit. Met betrekking tot brandveiligheid schrijft het bouwbesluit 
namelijk eisen voor, voor gebouwen tot een maximale hoogte van 70 m. Gebouwen hoger 
dan 70 m. moeten dezelfde mate van brandveiligheid hebben als lagere gebouwen4

. 

Hiervoor zijn echter geen richtlijnen in het bouwbesluit opgenomen omdat per gebouw 
afzonderlijk bekeken meet worden op welke wijze aan de zwaardere brandveiligheidseisen 
voldaan kan worden. 

Hoogbouw in de omgeving 
Anderen benadrukken dat hoogbouw vooral een relatief begrip is. Zo stelt R. Volk dat niet de 
absolute hoogte maar de relatieve hoogte ten opzichte van de gebouwen in de omgeving 
van belang is in de discussie over de definitie van hoogbouw. Hij maakt hierbij een 
vergelijking tussen flats in een tweetal wijken in Rotterdam. De ene wijk is Ommoord. Hier 
staan flats met 14 bouwlagen, omringt door lage eengezinswoningen. Hierdoor zou 
Ommoord een hoogbouwwijk genoemd mogen worden. Deze flats zijn bijna net zo hoog als 
de flats aan de Lijnbaan in het centrum, terwijl die weer laag lijken tussen de nog hogere 
gebouwen aan de Coolsingel en het Weena. Hij stelt daarbij ook dat de hoogbouw in de 
Rotterdamse binnenstad op haar beurt weer hoog is, gerekend naar de Nederlandse 
maatstaven. Maar deze hoogbouw valt op zijn beurt in het niets bij de bouwhoogtes in 
Manhattan of Hongkong. In die zin is hoogbouw dus niets meer dan een gebouw dat hoger 
is dan zijn omgeving en deze situatie geldt slechts tot er bouwwerken worden gerealiseerd 
die nog hoger zijn. Hierdoor kent de inhoud van de term hoogbouw ook een tijdsaspect. Wat 
vroeger duidelijk hoogbouw was, hoeft dat nu niet meer te zijn. 

Terminologie toren en flat 
Het criterium dat bepaalt of een hoogbouwcomplex een toren of een flat genoemd mag 
worden, noemen een aantal auteurs de slankheid van een gebouw. Is de hoogte groter dan 
de grootste breedte, dat is de grootst mogelijke afstand tussen twee punten in de doorsnede 
van het complex, dan is het complex een toren. In het andere geval spreekt men van een 
flat. In wiskundige termen zou het slankheidcriterium voor een toren als volgt weergegeven 
kunnen worden: 

4 Toelichting op artikel 19 Bouwbesluit 
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Figuur 2.1: Slankheidcriterium voor een toren 

Resumerend 
Hoogbouw wordt in het algemeen gezien als een relatief begrip. Afhankelijk van andere 
hoge bouwwerken in de omgeving kan vastgesteld warden of een complex hoogbouw is of 
niet. Of een complex hoogbouw is of niet is dus afhankelijk van de gevoelswaarde van het 
publiek. Deze gevoelswaarde wordt niet sec bepaald door de absolute hoogte van een 
complex maar oak door de vorm van het complex en, zeals reeds gezegd, door de hoogte 
van de omliggende gebouwen. Een slanke toren wordt eerder als hoogbouw aangemerkt 
dan een kubusvormige toren met dezelfde absolute hoogte. Een voorbeeld in de directe 
omgeving is de Regent in Eindhoven. Dit is de eerste hoge woontoren in Eindhoven en mag 
daarom zeker als hoogbouw beschouwd warden, terwijl een complex met dezelfde absolute 
hoogte in New York absoluut niet deze term meekrijgt. 
Het begrip hoogbouw is uiteraard oak kwantificeerbaar. In het kader van dit onderzoek, 
waarbij hoogbouwcomplexen in Nederland warden geanalyseerd, zal het noodzakelijk zijn dit 
begrip te kwantificeren omdat er simpelweg een grens gesteld meet warden tussen wat wet 
en wat niet tot hoogbouw gerekend mag warden en om een oneindige reeks van 
'hoogbouw'-complexen te voorkomen. Deze grens wordt voor dit onderzoek, vrij banaal, op 
50 meter gesteld. Een complex met een minimale hoogte van 50 meter zal op elke locatie in 
Nederland, oak relatief gezien, als hoogbouw aangemerkt moeten warden. 
In het vervolg van dit onderzoek warden met de term hoogbouw alle woongebouwen in 
Nederland met een minimale hoogte van 50 meter bedoeld. 

2.3 Diensten en producten 
Oat het definieren van de begrippen diensten en producten erg moeilijk is, blijkt a.a. uit 
pogingen van Gronroos: 'Services are the objects of transaction offered by firms and 
institutions which generally offer services or which consider themselves service 
organizations' [uit: Boomsma, 1994] en van Tettero en Viehoff: 'als we het over diensten 
hebben, bedoelen we daarmee economische activiteiten die in zeer sterke mate 
dienstverlenende aanbodcomponenten in zich hebben' [Tettero, 1983]. Het valt op dat in 
beide definities zelfs het te definieren begrip gebruikt wordt. Bij het beschrijven van diensten 
wordt - mede doordat het begrip moeilijk te definieren is - vaak volstaan met het opsommen 
van kenmerken, waardoor een dienst zich onderscheidt van een product danwel voorziening. 
Voordat er enige kenmerken van een dienst gegeven warden, zal eerst de geschiedenis 
[Vogelezang, 1993] van dit begrip kart bekeken warden. 
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Geschiedenis 
Het dagelijkse taalgebruik biedt weinig houvast om de betekenis van het woord dienst vast 
te stellen. Dit woord is een geed voorbeeld van een zogenaamd containerbegrip. Het 
herbergt allerlei betekenissen met ogenschijnlijk weinig samenhang. Raadpleging van een 
woordenboek5 levert vele betekenissen op, van 'geschikt voor gebruik' of 'functie' tot 
'nederige hulde'; dienstbaar zijn zeals in 'dienstplicht' tot 'afdeling van publieke 
werkzaamheid', bijvoorbeeld geheime dienst. Het gebruik van het woord dienst kan dus 
betrekking hebben op een sociale positie, een arbeidsbetrekking, het nut van iets of iemand, 
een geheel van activiteiten, een organisatorische eenheid of zelfs een ritueel zeals een 
rouwdienst. 

Het begrip dienst geeft de positie van iemand aan in de familiale huishoudeconomie. 
In de feodale standenmaatschappij moest iedereen ergens bij horen, ergens in dienst zijn. 
Jonge mannen traden in dienst van het leger, van de kerk of het klooster, bij de 
gildenmeester het stadsbestuur of kregen een dienstbetrekking bij een beer. Voor jonge 
vrouwen stonden beperkte diensten open: de huishouding, het klooster of het huwelijk. 
Sociale verhoudingen waren gestructureerd volgens de patrimoniale familierelaties. Eenmaal 
in dienst behoorde men tot de 'mancipium', het kapitaal en het bezig, van de beschermheer 
of patriarch. E-mancipium is dan het moment van ontslagen warden uit de ouderlijke of 
patriarchale macht. Het betrof vooral zonen of slaven en hooguit een dochter die haar 
intrede deed in het klooster. 

Na de renaissance bleef deze sociale structuur grotendeels intact, zij het ender het gezag 
van een monarchie of de stadstaat Door toenemende welvaart en schaalvergroting trad er 
een sterkere differentiatie op in maatschappelijke functies. Er ontstonden hierdoor meer 
ongebonden groepen en vrije beroepen, zoals in de broederschappen van jonge mannen die 
zicht niet als zelfstandig gildenmeester konden vestigen en al rondtrekkend hun diensten 
aanboden aan hoven en steden. De vrije beroepen bewogen zich meestal op het terrein van 
de hof- en stedelijke diensteneconomie: de handel, de horeca, vervoer, nieuwsgaring, kunst, 
theater en wetenschap. Dit betekende wel dat de sociale bovenlaag steeds afhankelijker 
werd van de diensten van de middengroepen. 

Daarnaast ontwikkelden zich onder leiding van kerk, geestelijkheid of stadsbestuur vormen 
van dienstbetoon aan uitgestotenen, armen, zwervers, behoeftigen enzovoort die nergens bij 
hoorden en niet in eigen onderhoud konden voorzien. 
In de opkomende burgerlijke samenleving werden de geldeconomie, de rationalisering van 
diensten en vormen van zelfdisciplinering dominante factoren. 

De industriele revolutie bracht veranderingen in de sociale cultuur, niet alleen van landbouw 
en nijverheid maar ook in de familiale en caritatieve, liefdadige, inbedding van de 
dienstensector. Bovendien trok de staat of de overheid steeds meer algemene diensten naar 
zich toe. Het begrip dienst wordt daardoor bijna synoniem aan overheidsfunctie of 
organisatie-eenheid: 'de rijks-/gemeente dienst', ook 'civil servant' als aanduiding voor 
ambtenaar past in deze zienswijze. 

5 van Dale 
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De maatschappelijke verandering die beschreven kan worden als de overgang van 
'bevelshuishouding' naar onderhandelingshuishouding' [Swaan, 1979] heeft ook de weg 
vrijgemaakt voor wat je zou kunnen noemen de emancipatie van de dienst. Diensten worden 
niet meer primair als verplichting, ter beschikking staan (in functie) of als dienstbetoon 
opgevat, hoewel deze betekenissen in de praktijk wel blijven bestaan. Diensten worden 
meer en meer in ruilverhouding aangeboden die economisch gezien als gelijkwaardig, en 
dus onderhandelbaar, beschouwd worden. Sterker nog, in de naoorlogse 
welvaartsmaatschappijen worden diensten die als een gelijkwaardige ruil aangeboden 
worden meer geprefereerd dan diensten die geleverd worden vanuit een ondergeschikte 
respectievelijk bovengeschikte sociale positie. De laatste worden eerder als een plicht 
respectievelijk een gunst ervaren. 

Bovendien, met de verzelfstandiging van een aantal functiegebieden in de maatschappij 
(handel, banken en verzekeringen, gezondheid, kunst en wetenschap, verkeer en vervoer, 
enzovoort), zijn diensten niet meer onderworpen aan de hierarchische arbeidsrelatie maar 
worden ze meer gestandaardiseerd en gebonden aan de beroepscode. 

Het begrip dienst heeft in de loop van de geschiedenis dus een betekenisverschuiving 
ondergaan. Van een arbeidsverrichting in een a-symmetrische dienstrelatie of rechtspositie 
of rechtspositie in voorgaande eeuwen is het accent langzaam maar zeker verschoven naar 
een zelfstandig (markt)aanbod waarvan iemand gebruik kan maken in een economisch ruil
of symmetrische relatie. Merkwaardig genoeg komt de meer recente betekenis nog niet in de 
woordenboeken voor. Het is misschien zelfs niet zinvol of mogelijk om naar een eenduidige 
definitie van dienst te zoeken zolang de praktijk van maatschappelijke diensten nog zo in 
beweging is. Er is echter een auteur [Neijzen, 1989] die van mening is dat er wel een goede 
definitie voor het begrip dienst op te stellen is en hij definieert het als volgt: 

"Een handeling waarmee men iemand van nut is - zijn belang bevordert - door 
zijn persoonlijk welzijn te vergroten of door het verbeteren van een eigendom" 

Kenmerken 
Als kenmerken van diensten worden meestal die aspecten naar voren gebracht die een 
dienst van een product danwel voorziening onderscheiden. Dit onderscheid is echter niet 
altijd zuiver weer te geven. Volgens ender meer Tettero gaan producten vaak gepaard met 
diensten, hetgeen dan service genoemd wordt. Diensten zijn volgens hem op hun beurt vaak 
gekoppeld aan producten; men kan denken aan transport, waar het aanbieden van 
vervoercapaciteit- en middelen het dienstenaanbod is, of aan de verzekeringspolis, die 
eigenlijk niets meer is dan een aankoopbewijs. Bij het repareren van schoenen, reinigen van 
kleding en het wassen van een auto is er duidelijk sprake van een dienst. In de sector 
bouwnijverheid wordt het dubieus. Een schilder, die onderhoudswerkzaamheden verricht, 
verleend hij een dienst of levert hij een product. De metselaar die een nieuw huis bouwt is 
duidelijk bezig met het construeren van een product. 
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Omdat er dus geen duidelijk verschil is aan te geven tussen een dienst en een product 
beschouwen de meeste auteurs deze tegenstelling als een continuum [Tettero, 1983] dater 
als volgt uitziet. 

product -------------------------- dienst 

0 
~ 0 dienst 

~ 0 

r--____ 

-c a 
-----.. -.. - .......... .. ................. __ , 

0 
0 

a. 
c: 

" ·-.. -...... -...... -...... _ ... _ ...... 

--~ !l 
product 

..... 
'#. 0 

0 
~ 0 

0 

Figuur 2.2: Continuum van product naar dienst 

Dit continuum wijst er dus op dat er geen absoluut en eenduidig verschil bestaat tussen 
diensten en producten, maar dat de relevante vraag veeleer is waar de aanbieder in dit 
continuum zijn plaats heeft danwel inneemt. Binnen diensten-markten betekent deze vraag, 
dat het van belang is vast te stellen of men meer links dan wel rechts in het continuum zit. 
Deze plaatsbepaling hangt sterk samen met wat een afnemer, in dit onderzoek de bewoner, 
wil: primair een dienst of primair een product. 

Alie auteurs stellen dat er een aantal algemene kenmerken moeten zijn alvorens men van 
een dienst mag spreken. Op deze gebieden verschillen de diensten dus van de producten. 
De tegenhanger van elk van de onderstaande kenmerken is als het waFe een kenmerk voor 
een product. 

• Een dienst is niet tastbaar en is daarom ook niet op voorraad en dus vergankelijk, de 
dienst moet steeds weer opnieuw geproduceerd worden. 

• Een dienst vereist de samenwerking van ten minste twee partijen in de rol van 
dienstverlener en klant. Minimaal is er sprake van informatief contact en optimaal van 
een coproductie tussen de dienstverlener en de klant; 

• De productie en consumptie van de dienst vallen samen; 

• Een dienst is geen eindresultaat maar een sociaal proces. Een dienst kent uiteraard wel 
effecten of resultaten maar die zijn open naar de toekomst; 

• Een dienst berust op een subjectieve evaluatie van dat proces: een dienst is pas een 
dienst als hij als een dienst ervaren is; 

• Een dienst is contextgebonden, dat wil zeggen hij staat niet los van de personen, de 
situatie, de tijd en de ruimtelijke aspecten en kan daarvan niet worden ontheven zonder 
van karakter te veranderen; 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

biz. 17 



Begripsbepaling 

Resumerend 
Voordat de algemene begrippen diensten en producten geplaatst worden in de context van 
dit onderzoek, hoogbouwcomplexen, moeten er eerst een aantal conclusies getrokken 
worden op basis van het voorgaande. 

Het begrip dienst heeft in de loop van de geschiedenis een betekenisverschuiving 
ondergaan. Zolang de praktijk van maatschappelijke diensten steeds in beweging blijft en de 
betekenis van het begrip constant verandert, is het niet zinvol en bijna onmogelijk een 
eenduidige definitie van dit begrip op te stellen. Echter in het kader van dit onderzoek is het 
noodzakelijk dat er eenduidigheid bestaat over de uitleg van het begrip dienst.. Daarom wordt 
er toch getracht een, enkel voor de duur van dit onderzoek geldende, algemene definitie op 
te stellen: 

"Een (economische) activiteit waarmee men iemand van nut is - zijn belang 
bevordert - door zijn persoonlijk welzijn te vergroten of door het verbeteren van 
een eigendom" 

Omdat het bijna onmogelijk is een eenduidige definitie op te stellen wordt in het algemeen 
volstaan met het aangeven van de plaats van de dienst in het continuum, het opsommen 
van kenmerken van de dienst, het toewijzen van de dienst aan een bepaalde configuratie en 
I of het indelen van deze dienst naar een bepaald type. 
In het vervolg van dit onderzoek houdt dit in dat per dienst afzonderlijk bekeken zal moeten 
worden wat de plaats in het continuum is, tot welke configuratie en tot welk type de dienst 
behoort. 

Het begrip product is makkelijker te definieren dan het begrip dienst omdat dit begrip niet 
constant verandert. Omdat er een relatie tussen beide begrippen bestaat is de definitie van 
het begrip dienst gebruikt om de definitie voor het begrip product op te stellen. De relatie 
tussen beide begrippen komt naar voren in het feit dat zij dezelfde 'doelstelling' hebben: 

"iemand van nut zijn - zijn belang bevorderen - door zijn persoonlijk welzijn te 
vergroten of door het verbeteren van een eigendom" 

Onderstaande definitie voor het begrip product, welke voor de duur van dit onderzoek geldt, 
is hieruit voortgekomen: 

"Een (tastbare) voorziening en/of installatie waarmee men iemand van nut is - zijn 
belang bevordert - door zijn persoonlijk welzijn te vergroten of door het verbeteren 
van een eigendom" 
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3 Kenmerken van hoogbouw 

3.1 lnleiding 
Om een geed beeld te kunnen krijgen van de kenmerken van hoogbouw wordt er een 
analyse uitgevoerd van een aantal hoogbouwcomplexen in Nederland. Deze analyse bestaat 
uit het opstellen van de complexprofielen van de appartementen in deze complexen. 
Daarnaast wordt deze analyse aangevuld met algemene (overige) kenmerken van 
hoogbouw welke niet uit de complexprofielen naar voren komen. Op basis van het 
uiteindelijke overzicht van kenmerken van hoogbouw kunnen in een volgende stap van dit 
afstudeeronderzoek de potentiele doelgroepen van hoogbouw vastgesteld worden. 

3.2 Complexprofielen 
Complexprofielen worden normaliter opgesteld om als hulpmiddel te dienen bij het 
beoordelen van de woonkwaliteit en het afstemmen van vraag en aanbod. In dit onderzoek 
wordt met het complexprofiel de verzameling van kwalitatieve aspecten welke kenmerkend 
zijn voor hoogbouw als woonsituatie weergegeven. 
Bij deze analyse worden de complexprofielen gebruikt om algemene kenmerken van 
hoogbouwcomplexen in kaart te brengen. Bij het opstellen van een complexprofiel wordt de 
aanbodzijde van de markt in kaart gebracht. Hierbij worden een drietal niveaus in de totale 
woonsituatie onderscheiden te weten de woning, de woonvorm en de woonomgeving. De 
definities van deze drie begrippen zijn onderstaand weergegeven: 

Woning: 
Het prive-deel van de woonsituatie, domein van individuele huishoudens en de leden 
daarvan: de grootte, het aantal slaapkamers, het woningtype, etc. 
Woonvorm (gebouw, complex): 
De woonvorm is het semi-openbare deel van het wooncomplex, in gemeenschappelijk 
gebruik bij bewoners, zeals de brandgangen tussen eengezinshuizen, de entree en hal 
van het gebouw, het trappenhuis en liften, galerijen, etc 
Woonomgeving: 
De woonomgeving is het openbaar deel van de woonsituatie en betreft: de openbare 
ruimtes, green en parkeergelegenheden, winkels, etc. 

Voor een onderzoek in Eindhoven [Smeets, 1997] is een checklist met een zeventigtal 
kwaliteitsaspecten opgesteld waaruit een complexprofiel mogelijk kan bestaan. Bij het in 
kaart brengen van de kenmerken van hoogbouw dient het aantal kwaliteitsaspecten echter 
beperkt gehouden te worden. Alleen die woning-, gebouw- en omgevingskenmerken welke 
van belang zijn en van toepassing zijn bij de waardering van de woonsituatie in een 
hoogbouwcomplex dienen mee genomen te worden. Deze aspecten zijn aangevuld met 
andere kenmerken van hoogbouw, welke mede bepalend zijn voor de selectie van potentiele 
doelgroepen van hoogbouw. 
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Relevante kwaliteitsaspecten van het complexprofiel voor hoogbouw als woonsituatie 

Woningkenmerken 
Koopprijs per m2 Sanitaire voorzieningen 

Woonoppervlakte Toiletten 

Grootte hal Aanwezigheid lichtpunten en wed 

Grootte woonkamer Radio en tv aansluiting 

Breedte woonkamer Telefoonaansluiting 

Grootte keuken Wasmachineaansluiting 

Type keuken Afwerking interieur 

Grootte berging/bijkeuken lnbraakbeveiliging 

Aantal slaapkamers Uitzicht 

Grootte hoofdslaapkamer Aard balkon 

Grootte 2e slaapkamer Grootte balkon 

Grootte (hoofd)badkamer Zonorientatie balkon 

Relatie tussen de vertrekken Stallingsruimte 

Woongebouwkenmerken 
Vormgeving gebouw Huismeester 

Ontsluiting woning Post 

Liftvoorziening Vuilnis 

Beveiliging toegang Parkeergelegenheid 

Status openbare entree Grootte buitenberging 

Onderhoud semi-openbare ruimte Beeldvorming wooncomplex 

Ontmoetingsruimte 

Woonomgevingskenmerken 
Uiterlijk gebouwde omgeving Afstand tot opstappunt openbaar vervoer 

Kwaliteit structureel groen Bereikbaarheid openbaar vervoer 

Parkeervoorzieningen Frequentie openbaar vervoer 

Nabijheid gebruiksgroen Afstand tot NS-station 

Geschiktheid omgeving voor kinderen Contact bewoners onderling 

Nabijheid winkels dagelijkse voorzieningen Woon apreciatie 

Nabijheid vrijetijdsaccommodaties Gevoel sociale onveiligheid 

Afstand tot stadscentrum Beeldvorming woonbuurt 

Figuur 3.1 : Relevante kwaliteitsaspecten van het complexprofiel voor hoogbouw als woonsituatie 

3.3 Hoogbouwcomplexen 
Voor een zestal hoogbouwcomplexen in Nederland te weten, de Hoge Heren, de Hoge 
Maas, de Hoge Erasmus, de Tower Twins, de Regent en Westpoint is het niveau van de 
verschillende kwaliteitsaspecten vastgesteld en in een profiel weergegeven. Deze profielen 
zijn bijgevoegd in bijlage 11. 1 . Daarnaast is er een profiel opgesteld met de gemiddelde 
niveaus van de verschillende kwaliteitsaspecten van deze zes complexen. De niveaus van 
de verschillende kwaliteitsaspecten kunnen warden beschouwd als de kenmerken van 
hoogbouw. Deze zijn onderstaand weergegeven. 
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Gemiddelde niveaus van de kwaliteitsaspecten de geanalyseerde hoogbouwcomplexen 

Woningkenmerken 
Koopprijs per m21 Vanaf f 3000,00 voor een 'gewoon' appartement tot f 5000,00 

voor een penthouse 
Woonoppervlakte Vanaf 100 m2 tot 200 m2 voor de gewone appartementen en 

200 m2 tot zelfs 300 m2 voor de penthouses; 
Grootte hal Vanaf9 m2; 

Grootte woonkamer Vanaf40 m2; 

Breedte woonkamer Vanaf 5 m1; 

Grootte keuken Vanaf8m2; 

Type keuken Open en half-open, bijna geen gesloten keukens; 

Grootte berging/bijkeuken Vanaf8 m2; 

Aantal slaapkamers Meeste appartementen 2-3 slaapkamers; 
Grootte hoofdslaapkamer Vanaf 18 m2; 

Grootte 2e slaapkamer Vanaf 10 m2 

Grootte (hoofd)badkamer Vanaf 4,5 m2 tot 12 m2; 

Relatie tussen de vertrekken 

Sanitaire voorzieningen Minimaal ligbad of douche met 2 wastafels tot 2 badkamers; 

Toiletten Minimaal 1 aparte; 

Aanwezigheid lichtpunten en wed In alle ruimten in ruime mate aanwezig; 

Radio en tv aansluiting Minimaal 1 bedraad in wk. en loze leiding naar hsk.; 

Telefoonaansluiting Minimaal 1 bedraad in wk. en loze leiding naar hsk.; 

Wasmachineaansluiting Nooit in keuken of badkamer, minimaal in berging of apart; 

Afwerking interieur 

lnbraakbeveiliging Voldoende beveiliging door alarminstallatie, inbraakgevoelige 
bouwstiil, buitenverlichting, h&s werk danwel buurtpreventie; 

Uitzicht Voldoende tot zeer goed, afhankelijk van verdieping; 

Aard balkon Minimaal 1 ruim balkon danwel serre; 

Grootte balkon Vanaf 6-10 m2 en meer dan 2 m1 diep; 

Zonorientatie balkon Minimaal west of oost tot zuid of zuid-west; 

Stallingsruimte Minimaal eigen parkeerplaats in zelfde complex, sommige met 
aparte berging; 

Figuur 3.2a: Gemiddelde niveaus van de kwaliteitsaspecten de geanalyseerde hoogbouwcomplexen 

1 d.d. juni 1999 
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Woongebouwkenmerken 
Vormgeving gebouw Vormgeving en uitstraling is positief tot zeer aantrekkelijk; 

Ontsluiting woning Zelden meer dan 4 appartementen per portiek, meestal minder; 

Liftvoorziening Liftstop op elke bouwlaag, nabij voordeuren; 

Beveiliging toegang Afgesloten entree met camerabewaking, intercom, vanuit de 
appartementen bedienbare deuren, eventueel in combinatie met 
een huismeester; 

Status openbare entree Entree is over het algemeen goed ingericht, voldoende ruimte, 
verlichting, aankleding en zitmogelijkheden en een goede 
afwerking; 

Onderhoud semi-openbare ruimten 

Ontmoetingsruimte Sommige complexen hebben een ontmoetingsruimte in het 
complex, bij de overige is er een in de nabije omgeving; 

Huismeester Duidelijk onderscheid bij de complexen, er is helemaal geen 
huismeester aanwezig of er is er een continu aanwezig; 

Post Post wordt beneden in de centrale entree-hal bezorgt; 

Vuilnis Collectieve afgesloten opslagruimte voor het afval ; 

Parkeergelegenheid Bij alle hoogbouwcomplexen is de parkeerplaats binnendoor 
bereikbaar; 

Grootte buitenberging Sommige complexen hebben een extra berging, < 10 m2; 

Beeldvorming wooncomplex Alie complexen staan als goed tot zeer goed bekend; 

Woonomgevingskenmerken 
Uiterlijk gebouwde omgeving goede ruimtelijke opbouw en samenstelling, aanwezigheid van 

beeldbepalende elementen; 
Kwaliteit structureel groen gebieden met weinig openbaar groen in de directe omgeving; 

Parkeervoorzieningen meeste autobezitters kunnen hun auto op eigen terrein 
plaatsen; 

Nabijheid gebruiksgroen in beperkte mate aanwezig; 

Geschiktheid omgeving voor kinderen redelijk druk verkeer, geen eigen tuin; 

Nabijheid winkels dagelijkse voorzieningen voorzieningen binnen een straal van maximaal 1 km.; 

Nabijheid vrijetijdsaccommodaties 

Afstand tot stadscentrum stadscentrum binnen een straal van 1,5 km.; 

Afstand tot opstappunt openbaar vervoer opstappunt binnen 300 tot 500 meter; 

Bereikbaarheid openbaar vervoer bushalte op loopafstand, meerdere buslijnen; 

Frequentie openbaar vervoer vier maal per uur een verbinding; 

Afstand tot NS-station gemiddeld 1,0 tot 2,5 km.; 

Contact bewoners onderling •• 

Woon apreciatie meeste complexen zijn zeer gewild met wachttijden; 

Gevoel sociale onveiligheid •• 
Beeldvorming woonbuurt meeste complexen staan in woonbuurt welke als goed tot zeer 

goed bekend staat; 

Figuur 3.2b: Vervolg gemiddelde niveaus van de kwaliteitsaspecten de geanalyseerde hoogbouwcomplexen 
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Bovenstaande, gemiddelde, niveaus voor de kwaliteitsaspecten van de geanalyseerde 
hoogbouwcomplexen vormen het totaaloverzicht van de algemene kenmerken van 
hoogbouw. Dit overzicht vormt de basis waarmee de potentiele doelgroepen van hoogbouw 
vastgesteld kunnen worden uit de totale markt van woningzoekenden. 

3.4 Wonen in hoogbouw 
Niet alleen de woning op zich, maar het complete hoogbouwcomplex met daarbij uiteraard 
ook de omgeving vormt de totale woonsituatie voor de bewoners van hoogbouw. Deze 
woonsituatie blijkt zeer complex te zijn en is reeds in diverse onderzoeken beschreven. 

Oorspronkelijk wordt de woonsituatie beschreven als een geheel van woning, woongebouw 
en woonomgeving [Burie, 1972]. In een ander onderzoek worden aan dit rijtje een tweetal 
dimensies toegevoegd waardoor de onderstaande vijf factoren ontstaan: 

Woning 
Het prive-deel van de woonsituatie, domein van individuele huishoudens en de leden 
daarvan: de grootte, het aantal kamers, het woningtype, etc.; 
Woonvorm 
De woonvorm is het semi-openbare deel van het wooncomplex, in gemeenschappelijk 
gebruik bij bewoners, zeals de brandgangen tussen eengezinshuizen, de entree en hal 
van het gebouw, het trappenhuis en liften, galerijen, etc; 
Woonomgeving 
De woonomgeving is het openbare deel van de woonsituatie en betreft: de openbare 
ruimtes, green en parkeergelegenheden, winkels en andere voorzieningen, etc.; 
Woongedrag 
Het woongedrag heeft betrekking op de manier waarop bewoners met elkaar en hun 
omgeving omgaan; 
Beeldvorming van de woonsituatie 
De beeldvorming van de woonsituatie als resultante van de vier voorgaande aspecten; 

Deze indeling is bruikbaar, maar zegt echter weinig over de achterliggende woonbehoeften 
van de bewoners. Het wonen raakt namelijk de belangrijke dagelijkse behoeften van de 
mens zeals deze door Maslow beschreven zijn in de behoeftepiramide [Maslow, 1971]: 

Fysiologische behoeften (eten, drinken, beschutting); 
Behoefte aan veiligheid (zekerheid, vrij zijn van angst); 
Sociale behoeften (acceptatie, ergens toe behoren, affectie, liefde); 
Behoefte aan zelfachting (succes, erkenning, respect, status); 
Behoefte aan zelfontplooiing 

Priemus citeert uit een rapport van een werkgroep van het toenmalige ministerie van VRO, 
'De kwaliteit van wonen, 1971' de volgende vijf woonfuncties welke in dit rapport 
onderscheiden werden: 

Beschuttingsfunctie; 
Utilitaire functie (bruikbaarheid van de woonsituatie voor het verrichten van nuttige en 
plezierige activiteiten); 
Domeinfunctie (het verschaffen van een eigen territorium en privacy); 
Communicatiefunctie (vormt de condities voor het leggen van sociale contacten); 
Symboolfunctie (imago en status van de bewoners, teken van wie zijn wij of wat willen 
wij); 
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Het voorlaatste onderzoek dat hier genoemd wordt is dat van het ministerie van VROM 
waarin de woonsituatie in zijn diverse facetten wordt getypeerd. Hierbij warden 
onderstaande vier facetten genoemd: 

Woning als onderdak en privacy (beschuttings- en domeinfunctie); 
Woning als activiteitencentrum (utilitaire functie); 
Woning in de buurt (communicatie- en symboolfunctie); 
Woning als uitvalsbasis (communicatiefunctie); 

In het laatste onderzoek [Smeets, Woningbeheer: Dimensies van het wonen, 1999] wordt de 
woonsituatie beschouwd als een geheel van een vijftal woondimensies: 

Beschuttingsdimensie (woning biedt onderdak en privacy); 
Utilitaire dimensie (bruikbaarheid van de woning voor het verrichten van nuttige en 
plezierige activiteiten); 
Omgevingsdimensie (woning in relatie tot de buurt); 
Liggingsdimensie (woning als uitvalsbasis, als middelpunt in een netwerk van 
activiteiten); 
Statusdimensie (woning is identiteit van de bewoner, afspiegeling en symbool voor de 
maatschappelijke positie van de bewoner); 

Beschuttingsdimensie 
De woning biedt beschutting in zowel fysieke (onderdak) als in psychologische (privacy) zin. 
Het is bij uitstek het prive domein van de bewoners, de plek waar leden van het huishouden 
hun privacy kunnen hebben. 

Utilitaire dimensie 
Daarnaast is de woning het centrum van het dagelijkse leven, de woning vormt in die zin het 
activiteitencentrum. De bewoners hebben ruimte nodig om deze activiteiten individueel 
danwel gezamenlijk te ontplooien, om zich terug te kunnen trekken of om spullen neer te 
zetten. In die hoedanigheid stelt de woning voorwaarden aan het gebruik; ze stelt grenzen 
aan de mogelijkheden om bepaalde dingen te kunnen doen. 
Naast de traditionele woonfunctie (met de daarbij behorende activiteiten als verblijven, 
slapen, huishouden, studeren, etc.) krijgt de woning in toenemende mate een functie als 
werkplek, winkelcentrum of als zorgcentrum, etc. 
In onderstaand schema is een overzicht weergegeven van activiteiten welke in de woning 
verricht kunnen warden. 

,~.___,,.=..~_._ ................. -...::;:~=-_...,.,...,.--.:;;...._~~~-=.:.:.... ........ ...;.:;:.;;~,.,.......:---'-'·=· :::..:..-=.: 
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Verblijven Koken Werken 
Huishouden Eten Teleshopping/winkelen 
Ontspannen Verzorging Studie-plek 
Contact met de natuur Slapen/logeren 
Bezoek ontvangen Spelen 
Huiswerk Persoonlijke hygiene 

Figuur 3.3: Activiteiten welke in de woning verricht kunnen worden 
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Omgevingsdimensie 
De derde dimensie verwijst naar de omgeving van de woonsituatie. Het gaat hierbij dus om 
de woning in relatie tot de buurt en wijk. Volgens Pennartz [uit: Smeets, De woonomgeving 
als onderdeel van de woonsituatie, 1999) raakt dit de 'kern' van het wonen. Deze kern heeft 
volgens hem te maken met de betekenis die het woonhuis en woonbuurt voor mensen 
hebben, met de intensiteit waarmee de bewoners bij hun woonhuis en woonomgeving 
betrokken zijn. 
In dit kader wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen prive, semi-openbare en openbare 
ruimten. Met name de relatie tussen de woning en de semi-openbare ruimten staat 
momenteel in de belangstelling. De afperking prive versus openbaar verwijst ondermeer 
naar het beheer en gebruik van de ruimten. De prive ruimten van de woning warden beheerd 
door individuele huishoudens welke tevens het gebruik door derden kunnen reguleren. De 
openbare ruimten kunnen door iedereen gebruikt warden. Hier is in principe interactie 
mogelijk tussen alle leden van de samenleving. In deze publieke ruimten gelden de 
gedragscodes welke door de samenleving bepaald zijn. Binnen wooncomplexen bestaan 
een aantal ruimten, welke noch prive noch openbaar zijn. Hierbij is dan sprake van 
gemeenschappelijke ruimten als gangen, loopbruggen, hallen, trappen, ontmoetingsruimten, 
ontspanningsruimten, sportruimten, etc. 
In dit kader spreekt men van ruimten wel semi-prive, semi-openbaar of 'confused' zijn. Het 
type en de omvang van deze ruimten hangen samen met de bouwvorm. 

Semi-prive ruimten zijn ruimten welke door een van de woonachtige huishoudens te 
beheren zijn en waar ook andere huishoudens uitzicht op hebben; 
Een minder gunstig type zijn de semi-openbare ruimten, welke noodgedwongen 
gemeenschappelijk gebruikt warden. Geen enkel huishouden kan deze ruimten 
individueel beheren, maar het totaal aantal huishoudens dat er gebruik van maakt is 
klein genoeg om afspraken over gebruik te kunnen maken; 
Het minst gunstige type is de 'confused space', waarvan te veel mensen gebruik maken 
om tot een vorm van zelfbeheer te kunnen komen. Deze ruimten zijn niet alleen 
toegankelijk voor de gebruikers/bewoners welke er (noodgedwongen) moeten komen, 
maar ook voor andere (anonieme) gebruikers; 

In het licht van de leefbaarheidsproblemen wijzen diverse auteurs (uit: Smeets, De 
woonomgeving als onderdeel van de woonsituatie, 1999) op de trend om de drempel tussen 
de prive ruimten en de publieke ruimten te verhogen. Deze trend lijkt een algemeen 
maatschappelijk verschijnsel te zijn dat zich relatief sterk manifesteert bij specifieke groepen 
als ouderen, alleenstaande vrouwen en beter gesitueerden en in specifieke, met name 
stedelijke, gebieden. 

Liggingsdimensie 
De woning is zowel naar binnen gekeerd, als naar buiten gericht. De woning is de plek, waar 
met steeds weer terugkeert (thuisbasis). De woning als uitvalsbasis wordt steeds 
belangrijker. De activiteitenpatronen van individuen en huishoudens warden echter steeds 
veelzijdiger en de mobiliteit steeds grater. De toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, 
de groei van het aantal tweeverdieners, meer flex- en thuis-werkers en een toename van de 
vrije tijd zijn allen factoren welke tot meer mobiliteit leiden. Met name bij huishoudens welke 
in korte tijd veel activiteiten met elkaar moeten danwel willen combineren, is een woonlocatie 
in de nabijheid van voorzieningen en vervoersknooppunten van groat belang. 
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Dit kan als volgt geformuleerd worden [uit: Smeets, De woonomgeving als onderdeel van de 
woonsituatie, 1999]: 'Eendimensionale activiteitenpatronen hebben plaatsgemaakt voor 
bezigheden met een multidimensionaal karakter. Hierdoor worden mensen in toenemende 
mate geconfronteerd met de tijdruimtelijke beperkingen van hun bestaan. Tijd wordt steeds 
schaarser waardoor de aanwezigheid en bereikbaarheid van diverse belangrijk geachte 
voorzieningen steeds belangrijker wordt'. Compacte woonmilieus waarbinnen wonen, 
werken en recreeren maar ook educatie en winkelen op korte afstand van elkaar mogelijk 
zijn, worden voor deze huishoudens steeds belangrijker. 
Een activiteit welke waarschijnlijk sterk zal toenemen binnen bepaalde huishoudens is het 
fenomeen teleshopping. Deze vorm van winkelen kan als additioneel beschouwd worden om 
op bepaalde tijden efficienter te kunnen winkelen. Het is niet waarschijnlijk dat het 
traditionele winkelen verdwijnt omdat met name de sociale, recreatieve functie van het 
winkelen door teleshopping niet te compenseren is. 

Statusdimensie 
De woning is een zeer goed instrument voor bewoners om hun identiteit uit te dragen of om 
zich van anderen te kunnen onderscheiden. De woning biedt de basis voor sociale en 
culturele identificatie Huishoudens en de leden ervan hebben een persoonlijke omgeving 
nodig om een gevoel van eigen identiteit te ontwikkelen ten opzichte van de 'non-identiteit' 
van de wereld om hen heen. Dit geldt zowel voor individuele huishoudens als voor groepen 
huishouden. Het huishouden kan zich identificeren met omwonenden en desgewenst 
participeren in het sociale buurtleven. Voor nieuwkomers biedt dit tevens de basis voor 
acculturatie en socialisatie. 
Naast de identificatiefunctie beidt de woonsituatie ook de mogelijkheid zich van anderen te 
onderscheiden. De woonsituatie wordt gezien als afspiegeling van en symbool voor de 
maatschappelijke positie van het huishouden. 
In dit kader is ook het begrip 'imago' van de woonsituatie van belang. Uit een onderzoek 
[Dogge, Eindhoven doorgelicht, 1996, uit: Smeets, De woonomgeving als onderdeel van de 
woonsituatie, 1999] in Eindhoven blijkt dat het imago in hoge mate verklarend is voor de 
waardering van de woonsituatie. In dit onderzoek is aan de huishoudens gevraagd hoe men 
denkt dat hun woonomgeving in Eindhoven bekend staat. 

3.5 Woondimensies van hoogbouw 
Deze laatste typering waarbij de woonsituatie beschouwd wordt als een geheel van een 
vijftal woondimensies vormt het uitgangspunt voor de analyse van 'wonen in hoogbouw'. 
Hierbij wordt bekeken en vastgesteld in hoeverre en op welke wijze de vijf woondimensies 
ingevuld kunnen worden bij het wonen in een hoogbouwcomplex. 

Beschuttingsdimensie 
De twee voomaamste aspecten van deze dimensie zijn onderdak en privacy. Deze beide 
aspecten moeten invulling krijgen in de woning, in dit geval het appartement in het 
hoogbouwcomplex. 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

biz. 26 



Kenmerken van hoogbouw 

Het eerste aspect, onderdak, vindt invulling doordat het bouwbesluit, in termen van 
degelijkheid, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en energiezuinigheid van toepassing is. 
In dit kader wordt gesproken over de technische kwaliteit van de woning. 
Voorwaarden voor het tweede aspect, privacy, worden geboden door de fysieke structuur en 
de bouwvorm van het complex en de woning. Naast de technische kenmerken van de 
woning speelt ook de bezettingsgraad een grote rol voor de mate van privacy. De 
mogelijkheden voor privacy voor de leden in het huishouden worden bepaald door een 
samenspel van de grootte, plattegrond enerzijds en positie, toewijzing van ruimtes en 
gedragscodes anderzijds. 

Deze dimensie zal in een hoogbouwcomplex een goede invulling krijgen doordat een 
complex uitermate geed voldoet aan het bouwbesluit. Vanwege de grote hoogtes meet er 
extra materiaal aangebracht worden voor de geluids- en warmte-isolatie, maar ook voor de 
vochtwering. Daamaast is een appartement zeer onderhoudsvriendelijk daar de bewoners 
enkel het binnen-onderhoud zelf uit moeten voeren, het buiten-onderhoud wordt door derden 
verricht. 
Bewoners van een hoogbouwcomplex kunnen een grote mate van privacy realiseren door 
het beperkte aantal appartementen per verdieping, maar ook door de lage bezettingsgraad 
welke huishoudens van appartementen over het algemeen hebben in combinatie met het 
grote woonoppervlak van een appartement. De extra aangebrachte materialen vanwege de 
grote hoogte vormen een extra goede buffer voor de auditieve privacy van de bewoners van 
de verschillende appartementen. 

Utilitaire dimensie 
De mate waarin er activiteiten in een woning uitgevoerd kunnen worden is afhankelijk van de 
functionele kwaliteiten van de woning. Het woonprogramma van de woning, het aantal 
kamers, de restruimte. de uitrusting, etc. bepalen in hoge mate of de woning voor bepaalde 
functies geed of minder geed geschikt is. 

In de modeme appartementen in hoogbouwcomplexen is, mede gezien de lage 
bezettingsgraad in combinatie met het grote woonoppervlak van de appartementen, 
voldoende ruimte aanwezig voor de individuele en/of gezamenlijke activiteiten of om zich 
terug te trekken. Daamaast zijn er weinig aspecten in een hoogbouwcomplex aanwezig 
welke een mobiliteitsbelemmering opleveren zeals trappen, drempels etc. daar de 
appartementen allen gelijkvloers zijn en met de lift tot aan de voordeur bereikbaar zijn. De 
extra ruimten en de hoge mate waarin telecommunicatie-mogelijkheden en home-control 
danwel domotica aanwezig zijn zorgen ervoor dat de woning uitermate geschikt kan zijn als 
werkplek, winkelcentrum, zorgcentrum, studieplek, etc. 

Goede relaties tussen ruimten welke qua activiteiten nauw met elkaar verbonden zijn danwel 
op elkaar aansluiten, zorgen voor een geed leefklimaat voor de bewoners (wonen-keuken
buitenruimte en slapen-sanitair). 
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Omgevingsdimensie 
In deze dimensie wordt de relatie tussen de woonomgeving en de woning nader ingevuld. 
Hierbij meet een duidelijk onderscheid aangegeven worden tussen de prive, semi-openbare 
en openbare ruimten in deze woonomgeving. Bij relatie woonomgeving-woning wordt vaak 
het begrip 'leefbaarheid' genoemd daar dit een goede graadmeter is voor 'de tevredenheid 
van de bewoners met hun woonomstandigheden' en 'de mate waarin een individu in staat is 
om vorm te geven aan zijn of haar eigen dagelijkse leefsituatie'. 
Bij een (binnenstedelijk) hoogbouwcomplex is de prive ruimte aan te wijzen in de vorm van 
het appartement. Deze is duidelijk afgescheiden van de overige ruimten doordat er een 
barriere in de vorm van een voordeur aanwezig is. 
Het onderscheid tussen de semi-openbare en openbare ruimten is bij een 
hoogbouwcomplex in principe ook duidelijk aan te geven. Onder de semi-openbare ruimten 
vallen namelijk die ruimten in het hoogbouwcomplex welke niet vrij (van buitenaf) 
toegankelijk zijn voor derden. Hiertoe behoren de entreehal, de verticale 
transportmogelijkheden, de gangen en de eventueel aanwezige ontmoetingsruimten en 
overige recreatievoorzieningen voor zover deze sec toegankelijk zijn voor de bewoners van 
het complex. De overige ruimten welke wel vrij toegankelijk zijn, behoren tot de openbare 
ruimten. 
Wat betreft de semi-openbare ruimten is er een trend waar te nemen. Een groeiend aantal 
bewoners raakt namelijk 'ge"interesseerd in het instellen van gemeenschappelijk, met 
omwonenden, te beheren ruimten rend hun woning (= semi-openbare ruimten) met eigen 
spelregels (= gedragscodes) ten aanzien van het grondgebruik ter plekke. Dit omdat men 
deze domeinen als noodzakelijke extra bufferzones beschouwen voor het beschermen van 
hun persoonlijke bezittingen, hun status en hun culturele identiteit' [Engelsdorp Gastelaars, 
1999]. 

Daar een (binnenstedelijk) hoogbouwcomplex in het algemeen op een goede locatie nabij 
het centrum is gelegen is er sprake van een goede leefbaarheid in en om het complex. Deze 
goede leefbaarheid komt ook tot uitdrukking in een aantal andere feiten: 

een hoogbouwcomplex is geed toegankelijk voor de bewoners, er is sprake van een 
compact woonmilieu; 
de diverse voorzieningen zijn in de direct omgeving aanwezig; 
de sociale verhoudingen tussen de bewoners onderling zijn geed te noemen daar deze 
allen van een hogere sociale klasse zijn; 
de omgeving van een hoogbouwcomplex is over het algemeen vrij van extreme overlast, 
criminaliteit en verpaupering; 

Liggingsdimensie 
Bij deze vierde dimensie speelt de plaats van de woning ten opzichte van de plaatsen waar 
men activiteiten wil gaan verrichten een grote rol. De mobiliteit van de verschillende leden 
van een huishouden is mede bepalend voor de afstand tussen de woning en plaatsen van 
de activiteiten. 'Mobiele' huishoudens behoeven niet nabij de plaatsen van de activiteiten te 
wonen terwijl dit voor huishoudens met een beperkte mobiliteit wel direct noodzakelijk is. 
Naast het feit dat men activiteiten buitenshuis verricht, neemt het aantal activiteiten dat men 
binnenshuis wil gaan verrichten drastisch toe. 'Het lijkt zelfs bijna onweerlegbaar dat de 
Nederlandse huishoudens hun woningen steeds meer inrichten en uitrusten als 
woonverblijven waarin ze, indien gewenst, zelf-producerend en zelf-verzorgend kunnen 
opereren' [Engelsdorp Gastelaars, 1999]. 
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Een (binnenstedelijk) hoogbouwcomplex is uitermate geschikt voor huishoudens welke een 
groot belang hechten aan een woonlocatie nabij voorzieningen. Op deze locaties kunnen 
compacte woonmilieus gecreeerd worden waarbinnen wonen, werken, educatie, winkelen en 
recreeren op korte afstand van elkaar mogelijk is. Daarnaast is de bereikbaarheid per auto 
en openbaar vervoer voor deze locaties goed en is er parkeergelegenheid in het eigen 
complex aanwezig. 

Onder invloed van de toename van de activiteiten binnenshuis heeft de 
informatietechnologie en de telecommunicatie welke hiervoor noodzakelijk is zich snel 
ontwikkeld. Men verricht de activiteiten binnenshuis maar men wil echter wel in contact 
blijven staan met de buitenwereld. De meest recente ontwikkeling is de opkomst van 
'Domotica'. Onder domotica (een samentrekking van de woorden domus, huis in het Latijn, 
en elektronica) is de vergaande integratie van technieken, diensten en voorzieningen in en 
om de woning ten behoeve van een beter leefkwaliteit. 'Domotica draait om de verbetering 
van de woonkwaliteit, niet alleen op het gebied van comfort, veiligheid en energiebeheer 
maar ook op het gebied van dienstverlening en communicatie. De nieuwe technieken leiden 
niet alleen tot een intelligenter gebruik van functies binnen de woning, maar stellen 
bewoners ook in staat om optimaal contact te onderhouden met netwerken buiten de 
woning. Domotica kan daarmee van cruciaal belang zijn voor ons maatschappelijk en 
economisch functioneren. De meerwaarde van domotica is de mogelijkheid om 
voorzieningen zeals verwarming, verlichting en electrische apparaten ge·integreerd aan te 
sturen' [Bergvelt, 1998]. 

Domotica kan tevens verweven worden met beveiliging van de woning en het monitoren van 
de bewoners. Daarmee is domotica niet alleen een instrument waarmee bewoners hun huis 
kunnen bedienen, maar ook een middel om dienstverlening door derden mogelijk te maken. 

Statusdimensie 
Het identificeren met en onderscheiden van vormen de twee belangrijkste aspecten van 
deze dimensie. Bewoners wensen geassocieerd te worden met de aanwezige fysieke, 
ruimtelijke en sociale componenten, welke bovendien vertrouwen wekken voor de toekomst. 
De bewoners van een hoogbouwcomplex maken over het algemeen deel uit van de hogere 
sociale klassen in de samenleving. Omdat vele bewoners van hoogbouwcomplexen voor de 
sociale contacten afhankelijk zijn van niet-huisgenoten woont men graag in de nabijheid van 
bewoners met dezelfde sociale klassen. Daarnaast heeft een hoogbouwcomplex een 
bepaalde uitstraling, exclusiviteit, imago en luxe waarmee deze bewoners zich graag 
identificeren. 

De invulling van deze vijf woondimensies kan als volgt, op de volgende pagina, schematisch 
weergegeven worden. 
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Aspecten fysiek functioneel sociaal 
ergonomisch 

Dimensie beschutting utilitaire omgeving 

Omschrijving onderdak activiteiten relatie met buurt 
privacy prive, semi- en openbaar 

lnvulling in goede isolatie benodigd ruime woning; goede toegankelijkheid, 
hoogbouw vanwege grate hoogte, tevens gelijkvloers, lift, goede compact woonmilieu; 

goed voor geluids- en warmte- toegankelijkheid; diverse voorzieningen in 
isolatie; minimaal 3 kamers; nabije omgeving; 
enkel binnen-onderhoud; een of meerdere hobby- of enerzijds rustig, privacy; 
vrijheid van wonen op hoogte, werkkamers; anderzijds levendig, geen 
max. 4 appartementen per laag relatie slapen - sanitaire extreme overlast, crimina-
zorgen voor een goede mate voorzieningen; liteit en verpaupering; 
van privacy; relatie wonen - keuken - goed onderscheid mogelijk 

buitenruimte; tussen prive semi- en 
domotica; openbare ruimten; 

Kwaliteit technisch functioneel functioneel 

Levensduur fysiek functioneel functioneel 

Visie op gebruiker bewoner prosument buurtbewoner 

Figuur 3.4: lnvulling van de vijf woondimensies voor hoogbouw2 

2 Bewerking van figuur 2.1 uit Smeets, 1999, Woningbeheer: Dimensies van het wonen 
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ruimtelijk cultureel 
existentieel 

ligging status 

middelpunt identiteit 
uitvalsbasis symbool 

nabij voorzieningen; hoge sociale klasse mede-
compact woonmilieu; bewoners wordt op prijs 
goede bereikbaarheid met gesteld; 
auto en openbaar vervoer; luxe, uitstraling, imago en 
parkeergelegenheid in het exclusiviteit van het com-
eigen complex mogelijk; plex waar de bewoners 
nabij centrum; zich mee identificeren; 
domotica; 
home-control; 
tele-mogelijkheden; 

function eel functioneel 
expressief 

functioneel functioneel 
cultureel 

deel van netwerk lifestyle manager 
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4 Doelgroepen van hoogbouw 

4.1 lnleiding 
In deze literatuurstudie wordt getracht antwoord te vinden op de vraag welke doelgroepen er 
mogelijk in een hoogbouwcomplex zouden kunnen wonen. Deze selectie vindt plaats op 
basis van de kenmerken, eigenschappen en behoeften van de doelgroepen op de 
woningmarkt. 
Een antwoord op deze vraag speelt een grote rol bij de ontwikkeling van een 
hoogbouwcomplex daar het zeer belangrijk is te weten voor welk gedeelte van de 
samenleving hoogbouwcomplexen ontwikkeld moeten worden, met andere woorden, welk 
deel van de samenleving ge·interesseerd is in wonen in een hoogbouwcomplex. 

Voor de beantwoording van deze vraag moet allereerst vastgesteld worden welke 
doelgroepen op de woningbouw onderscheiden kunnen worden. De criteria op basis 
waarvan dit onderscheidt gemaakt kan worden, zullen hiervoor geanalyseerd en vastgesteld 
moeten worden. Er zijn reeds diverse onderzoeken verricht naar mogelijkheden tot indeling 
van doelgroepen. Elk van deze onderzoeken bekijkt de indeling van doelgroepen vanuit een 
andere invalshoek. 
Op basis van deze verschillende indelingen kan bepaald worden welke van deze 
doelgroepen potentiele doelgroepen zijn voor het wonen in hoogbouw. Naast deze 
theoretische analyse van de potentiele doelgroepen van hoogbouw zal een recent 
onderzoek onder hoogbouwbewoners in Rotterdam en bewonersgegevens van de Regent in 
Eindhoven en Westpoint in Tilburg aangehaald worden om te bekijken welke doelgroepen 
daadwerkelijk in een hoogbouwcomplex wonen. 

4.2 lndelingen van doelgroepen 
Zoals gezegd zijn er een aantal onderzoeken, elk met een andere invalshoek, naar de 
mogelijkheden om doelgroepen op de woningmarkt te onderscheiden. Hierna zullen een 
drietal van deze onderzoeken kort besproken worden. Als eerste worden de doelgroepen 
benaderd vanuit de traditionele huishoudens-cyclus waarbij leeftijd, gezinssamenstelling, 
inkomen en woonvoorkeur de belangrijkste criteria vormen. Vervolgens worden de 
doelgroepen vanuit het oogpunt van de woonbeleving bekeken. Hierbij zijn de sociologische 
en de culturele dimensie van het wonen de belangrijkste criteria. Als laatste worden de 
doelgroepen benaderd op basis leefstijlen. Hierbij zijn tijdsbesteding, consumptiepatroon en 
houding ten opzichte van het leven de criteria op basis waarvan de verschillende 
doelgroepen onderscheiden worden. Alvorens deze onderzoeken besproken worden, 
worden eerst de veranderingen aan de vraagzijde van de woningmarkt geanalyseerd. 

Veranderingen aan de vraagzijde 
Trouwen en kinderen krijgen is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Veel mensen gaan 
als men uit het ouderlijk huis vertrekt alleen of ongehuwd samenwonen. Als men voor 
trouwen, kinderen krijgen of voor beide kiest, doet men dit vaker op latere leeftijd. Ook het 
aantal kinderen per vrouw is afgenomen. Daardoor is de periode in het leven van een mens 
dat men als ouder gebonden is aan kinderen korter geworden. Wanneer men 50 of 60 is zijn 
de kinderen het huis uit en breekt de lege nest fase aan. Zodoende zijn er binnen de 
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Nederlandse samenleving verschuivingen merkbaar in de huishoudenssamenstelling, 
waarbij relatief nieuwe maar ook al langer bekende huishoudensvormen de aandacht 
opeisen. 

In de pre-gezinsfase zijn dat de jonge een- en tweepersoonshuishoudens, waarvan nog niet 
bekend is of zij op latere leeftijd de traditionele levenscyclus gaan bewandelen door te 
trouwen en kinderen te krijgen. Terwijl in 1970 bijna 36% van de Nederlandse bevolking uit 
jongeren bestond, was dit aandeel in 1987 al geslonken tot 27% en in 1998 tot 12% 
[Vereniging NVB Bouwondernemers & Ontwikkelaars, 1999]. De laatste decennia is het 
aandeel jongeren gedaald waardoor het aantal starters op de woningmarkt afgenomen is. 
Oat het aantal kinderen de laatste jaren niet nog verder is gedaald, is vooral te danken aan 
de vestiging van de Mediterrane huishoudens in de grote steden en aan de 
gezinshereniging. 
In de post-gezinsfase zijn dat de zogenaamde lege nesters, stellen waarvan de kinderen het 
huis uit zijn. Daarnaast is de levensverwachting van de Nederlander aanzienlijk gestegen en 
blijven ouderen langer zelfstandig wonen, waardoor Nederland steeds meer op zichzelf 
wonende oudere huishoudens telt. De toenemende vergrijzing blijkt uit de voorspelling dat 
tegen het einde van dit jaar een kwart van de Nederlandse bevolking 55 jaar of ouder is. In 
het jaar 201 O zal dat oplopen tot 28% met een piek in 2030 van meer dan 30%. Voor een 
belangrijk deel gaat het hierbij om eenpersoonshuishoudens, weduwnaars en met name 
weduwen. Ouderen hebben vaak behoefte aan huisvesting met speciale voorzieningen, 
zeals een gelijkvloerse woning of een huis zonder drempels. Zij kunnen een belangrijke rol 
spelen bij de doorstroming, bijvoorbeeld omdat zij verhuizen naar een woning die beter 
voorziet in hun behoeften op latere leeftijd. 

Tot slot is er in de gezinsfase een huishoudenstype dat veel aandacht krijgt: het 
eenoudergezin. Door het groeiend aantal echtscheidingen is het aantal eenoudergezinnen 
de laatste decennia drastisch toegenomen. Aan het einde van dit jaar zouden er volgens 
schattingen ongeveer 800.000 eenoudergezinnen zijn, ten opzichte van 300.000 in 1987. 
Deze veranderingen hebben er vooral toe geleid dat de Nederlandse huishoudens kleiner 
zijn geworden en dat het gezin met kinderen veel minder dan in het verleden de centrale 
huishoudensvorm binnen de samenleving is. Het gezin heeft zijn dominante positie in de 
samenleving vooral moeten prijsgeven ten gunste van de een- en 
tweepersoonshuishoudens. Het aantal alleenwonenden is sinds 1960 spectaculair 
toegenomen van nog geen 400.000 tot 2,3 min. in 2000 en 2,7 min. in 2010. In dezelfde 
periode is het aantal huishoudens van twee samenwonende volwassenen meer dan ver-6-
voudigd van 600.000 in 1960 tot 4, 1 min. aan het einde van dit jaar en 4,3 min. in 2010. 
Naast de verschuiving in de samenstelling van het huishouden is er ook een verschuiving 
zichtbaar met betrekking tot de rolverdeling binnen het huishouden. De afgelopen jaren is de 
arbeidsparticipatie van vrouwen sterk gestegen. Een toenemend aantal vrouwen stelt het 
krijgen van kinderen immers uit of ziet er zelfs van af. Daarnaast blijven steeds meer 
vrouwen na de geboorte van hun kind(eren) werken. Vergeleken met andere Westerse 
landen is de participatiegraad van vrouwen in Nederland nog steeds laag. Verwacht wordt 
dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in de komende jaren verder stijgt. Misschien dat 
hierdoor ook de vraag naar duurdere woningen verder zal toenemen. Als veer vrouwen 
werken, stijgt waarschijnlijk ook het aantal huishoudens met twee verdienende partners. Een 
ander gevolg is echter dat de concurrentie op de arbeidsmarkt toeneemt. Er ontstaan dan 
weliswaar meer huishoudens met tweeverdieners maar daarnaast groeit ook het aantal 
huishoudens zonder betaalde baan. 
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Tweeverdieners met kinderen kunnen te maken hebben met specifieke tijd-ruimteproblemen. 
Doordat zij twee werkkringen moeten combineren met kinderen verzorgen, het huishouden 
en boodschappen doen, moeten zij vaak allerlei taken uitbesteden. Wellicht laten zijn hun 
woning- en woonmilieukeuze dan ook afhangen van de mogelijkheden om 
verzorgingsarrangementen te treffen. 

Traditionele huishoudens-cyclus [Bertholet, 1992] 
Bij deze benadering gaat men ervan uit dat de eisen die mensen aan het woonmilieu stellen 
anders zijn tijdens bepaalde fasen in hun leven. Deze fasen worden door gebeurtenissen, 
zeals het aanvaarden van een beroep, huwelijk, het krijgen van kinderen, etc. gemarkeerd. 
De basis voor deze theorie is in 1955 ge'introduceerd. Sinds dien is er veelvuldig kritiek op 
uitgeoefend en hebben er wijzigingen en aanvullingen plaats gevonden. Ondanks deze 
bezwaren blijft een indeling op basis van de huishoudenscylus een goede voorspeller van de 
woonmilieuvoorkeur. Een probleem dat, zeals hiervoor geschetst is, zich echter steeds vaker 
voordoet bij de toepassing van de huishoudenscyclus is dat deze traditionele benadering 
voor zeer veel huishoudens niet meer opgaat. 

Bij het opstellen van deze typologie zijn de volgende richtlijnen aangehouden: 
de typologie moet een overzichtelijk beeld geven van de vraagzijde van de woningmarkt; 
de onderscheiden huishoudenstypen moeten duidelijk andere kenmerken bezitten of er 
moet een aanwijsbaar verschil in woonmilieuvoorkeur bestaan; 
de typologie moet zoveel mogelijk de gehele vraagzijde omvatten. 

Voor een opdeling van de huishoudenstypologieen worden de hiervoor genoemde 
'gebeurtenissen' als criteria gebruikt, aangevuld met variabelen als leeftijd en 
arbeidsmarktparticipatie. Bovendien wordt bij een tweetal huishoudenstypen een tweedeling 
stedelijk georienteerd en traditioneel gehanteerd, aangezien deze een zeer structurele 
tegenstelling aangeeft. Op basis van bovenstaande uitgangspunten is een indeling gemaakt 
van negen typen huishoudens 1• 

pre-gezinsfase: alleenwonende starters; 
alleenwonende werkers; 
'traditionele' 2-persoonshuishoudens; 
stedelijk georienteerde 2-persoonshuish.; 

gezinsfase: 'traditionele' gezinnen; 
stedelijk georienteerde gezinnen; 
1-oudergezinnen; 

post-gezinsfase: - lege-nest-huishoudens; 
alleenwonende ouderen; 

In de pre-gezinsfase worden 4 huishoudenstypen onderscheiden. Het zijn doorgaans jonge 
een- en tweepersoonshuishoudens aan het begin van de huishoudenscyclus en de 
beroepsloopbaan, die meestal een betrekkelijk korte wooncarriere achter de rug hebben. 
Steeds vaker zijn deze huishoudensvormen echter het (voorlopige) eindstation in de 
huishoudenscyclus. Oat houdt in dat mensen het niet meer vanzelfsprekend vinden om te 
gaan samenwonen, te trouwen en kinderen te krijgen. 

1 Overzicht kenmerken huishoudenstypen in bijlage 11 .2 
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De komst van kinderen in een huishouden werkt ver door in het alledaagse leven van de 
betrokken personen. Door die veranderingen stelt men ook andere eisen aan woning en 
woonomgeving. Het huis met een tuin in het green wordt doorgaans als het ideaalbeeld 
genoemd van mensen met kinderen. Uit onderzoek blijkt echter dat ook in deze fase 
huishoudens voorkomen met andere voorkeuren. Dat zou bijvoorbeeld gelden voor het 
eenoudergezin. 
Nadat de kinderen het huis uit zijn komt een huishouden in de post-gezinsfase. Die 
levensfase begint ongeveer bij 55 jaar (ook voor huishoudens die nooit kinderen hebben 
gehad). De veranderingen die voor deze huishoudens optreden hebben ook weer 
consequenties voor de voorkeuren op het gebied van woonmilieu en de mogelijkheden om 
die te realiseren. Naarmate men ouder wordt, wordt afhankelijk van anderen en men minder 
mobiel. Dat speelt vooral voor ouderen boven de 75 jaar. Doordat men niet meer aan het 
arbeidsproces deelneemt nemen de financiele perspectieven at, hoewel sommige 
gedurende hun leven kapitaal hebben opgebouwd. Bovendien is men niet meer gebonden 
aan werk en kinderen, waardoor men meer vrije tijd heeft maar ook minder vastzit aan een 
bepaalde woonplaats. 

Hierna volgt een korte omschrijving van de verschillende huishoudens typologieen 

alleenwonende starters 
Dit zijn jonge alleenstaanden met een laag tot zeer laag inkomen en relatief veel naar eigen 
inzicht te besteden tijd: studenten, werkeloze jongeren of werkende jongeren met een zeer 
laag inkomen. Hun wooncarriere is net begonnen. Om die reden, en ingegeven door hun 
zwakke financiele positie, stellen zij nog geen hoge eisen aan hun huisvesting. Vaak neemt 
men genoegen met een kamer, soms met gemeenschappelijke voorzieningen. 

alleenwonende werkers 
Deze groep bestaat in vergelijking met de alleenwonende starters uit gemiddeld iets oudere 
personen met een inkomen uit arbeid dat meestal aanzienlijk boven het inkomen van de 
starters ligt. Zij hebben meer geld maar minder tijd. Zij zijn verder in hun levensfase en 
meestal ook verder in hun wooncarriere. Naarmate het alleen wonen langer duurt, men 
ouder wordt en een hoger inkomen krijgt, zal een alleenwonende hogere eisen aan het 
woonmilieu stellen. 

'traditionele' 2-oersoonshuishoudens 
Deze groep bestaat uit jonge samenwonenden en gehuwden zonder kinderen, die in de 
toekomst veelal een gezin gaan vormen. In de eisen die aan het woonmilieu gesteld worden, 
anticipeert men hierop. Het rollenpatroon binnen het huishouden is doorgaans traditioneel en 
de arbeidsparticipatie van de vrouw wordt vaak ondergeschikt gemaakt aan de 
gezinsplanning. De leefstijl is minder consumptiegericht dan die van stedelijk georienteerde 
huishoudens. Men besteedt de vrije tijd meer binnenshuis. 

stedelijk georienteerde 2-persoonshuishouden 
Bij deze groep gaat het vaak om tweeverdieners met (beide) een hoog opleidingsniveau: 
doorgaans jonge huishoudens met korte beroepsloopbaan en met inkomens tussen een en 
drie keer modaal. Door de drukke werkzaamheden besteden deze huishoudens het 
huishoudelijk werk veelal uit en kiezen zij voor een stedelijk woonmilieu nabij voorzieningen. 
Een andere veel voorkomende reden voor de stedelijke voorkeur is de stedelijke leefwijze 
die men zich reeds tijdens de studie-periode eigen heeft gemaakt. 
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gezinnen 
Bij de gezinnen wordt verondersteld dat men een homogene woonmilieuvoorkeur heeft. Het 
gaat hierbij om traditionele gezinnen met a-symetrische taakverdeling waarbij de man voor 
het inkomen en de vrouw voor het huishouden zorgt. Dit huishouden is volledig gericht op 
het gezin. Hier tegenover staat het stedelijk georienteerd gezin waarbij de leefstijl niet veel 
blijkt af te wijken van die van de tweeverdieners zonder kinderen. Wanneer men kinderen 
heeft bestaat er behoefte aan opvang van de kinderen en wenst men per kind een 
slaapkamer. Deze huishoudens zijn gericht op de stad. 
Naarmate de kinderen ouder warden, neemt het belang van de aanwezigheid van 
speelgelegenheid en een rustige straat at en warden aspecten als de netheid van de buurt 
en de kwaliteit van de woning belangrijk. 

1-oudergezinnen 
Bij deze groep gaat het om een ouder met kind(eren) met een matig inkomen uit parttime 
werk of uitkering. Dit huishouden heeft een zeer beperkt tijd-ruimte-geldbudget. Ter 
voorkoming van een sociaal isolement is de aanwezigheid van mogelijkheden om sociale 
contacten te leggen zeer belangrijk. 

lege-nest-huishoudens 
Dit zijn tweepersoonshuishoudens waarvan de kinderen inmiddels het huis uit zijn De 
woonvoorkeur komt in belangrijke mate overeen met die van de gezinnen. Echter de rust, 
netheid en veiligheid van de wijk spelen een zeer belangrijke rel. De verhuisgeneigdheid bij 
deze groep is doorgaans niet groat. Over het algemeen heeft men de voorkeur voor een 
gelijkvloerse woning al dan niet grondgebonden. 

alleenwonende ouderen 
Bij personen boven de 50 jaar groeit het aandeel alleenstaanden gestaag door de 
verweduwing waardoor het aandeel een-persoons huishoudens beduidend grater is dan het 
aandeel twee-persoons huishoudens. De woonwensen van deze huishoudentypen·worden in 
belangrijke mate bepaald door beperkingen die betrekking hebben op de lichamelijke 
gesteldheid en de financiele mogelijkheden. Het betreft vaak zelfstandig wonende 
bejaarden, met een toenemende behoefte aan dienstverlening. 

Woonbeleving [Kolpron en Marketresponse, 1998] 
Aanleiding van dit onderzoek, uitgevoerd in 1998 door Kolpron in samenwerking met 
MarketResponse, is het feit dat de aanbiedersmarkt voor koop- en huurwoningen op zijn 
einde loopt en om gaat slaan naar een vragersmarkt. Samen met deze omslag maakt de 
kwantitatieve woningvraag plaats voor de kwalitatieve woningvraag. Deze vraag wordt door 
de overheid helaas neg beperkt geformuleerd, maar de consument denkt daar anders over. 
Het Brand Strategy Research model2 dat in dit onderzoek is opgezet legt een verband 
tussen de betekenis van een product, merk of dienst en de behoeften van de consument. 
Het BSR levert inzicht in de basisbehoeften of motieven van de consumenten. 
Patronen in deze basisbehoeften leiden tot segmentatie in motivationele doelgroepen (= 
door bepaalde behoeften en/of motieven gedreven groepen consumenten) die in het 
omgaan met de betreffende producten bepaalde eindwaarden (= bijv. beheersing, harmonie, 
geborgenheid, manifestatie) nastreven. 

2 Model ontwikkeld door MarketResponse voor onderzoeken naar de positionering van consumenten 

~ Ballast Nedam 
~ Wonlngbouw 

biz. 35 



Doelgroepen van hoogbouw 

Een belangrijk onderscheid tussen BSR en andere marktonderzoeken is dat de BSR de 
mens c.q. de consument als uitgangspunt neemt in plaats van het product of bedrijf, zeals 
dat meestal gebeurd. Uitgangspunt in het BSR-model is dat behoeften en motieven domein 
afhankelijk zijn. Binnen het domein 'wonen' spelen andere behoeften en motieven een rol 
dan bijvoorbeeld binnen het domein auto's of huishoudelijke apparaten. 

Het BSR-model onderscheidt drie dimensies: 
de sociologische dimensie (ego·istisch tot groepsgezind); 
de psychologische dimensie (introvert tot extravert); 
de cultuur-dimensie (normatief tot a-normatief); 

In tegenstelling tot wat verwacht werd, bleek de psychologische en meer individualistische 
dimensie minder verklarend voor de gevonden verbanden. De beide overgebleven 
dimensies zijn bij dit onderzoek in een matrix gezet waardoor de BSR ruimte ontstaat 
waarbinnen de volgende clusters (= doelgroepen) onderscheiden zijn3

: 

samenlevers; 
opbouwers; 
dynamische individualisten; 
buurtbewoners; 
stille luxe; 
ongebonden; 

Hierna volgt een korte omschrijving van de verschillende clusters. 

samenlevers 
Dit cluster bevindt zich (in het spanningsveld) tussen het carriere-gerichte en gezinsgerichte 
perspectief (sociologische dimensie) c.q. tussen de individuele orientatie en de 
groepsorientatie (culturele dimensie). Dit cluster vind knus wonen belangrijk. Men ziet de 
woning niet zozeer als bescherming tegen de buitenwereld, om zich in terug te trekken, 
maar enige privacy vindt men wel belangrijk. 
Socio-demografische karakteristieken: 

relatief weinig alleenstaanden I veelal gezinnen met of zonder kinderen; 
gemiddelde leeftijd 43 jaar 
41% huurwoning / 59% koopwoning; 
niet duidelijk onderscheidend op basis van sociale klasse; 

opbouwers 
Dit cluster bevindt zich tussen 'naar anderen gericht en zorgzaamheid' en 'ideale gezin'. 
Enerzijds is men op het gezin gericht; knus wonen en cocooning zijn kernbegrippen in dit 
cluster. Anderzijds is men ook op de wijdere omgeving georienteerd; men vindt gezelligheid 
in de woonomgeving en het wonen in de buurt met veel sociale contacten belangrijk, en er 
is een relatief sterke binding aan de woonplaats. 
Socio-demografische karakteristieken: 

veelal jonge gezinnen; 
gemiddelde leeftijd 39 jaar; 
51 % huurwoning I 49% koopwoning; 
niet duidelijk te onderscheiden op basis van sociale klasse; 

3 Overzicht kenmerken clusters woonbeleving in bijlage 11.2 

~ Ballast Nedam 
~ Woningbouw 

biz. 36 



Doelgroepen van hoogbouw 

dynamische individualisten 
Dit cluster onderscheidt zich sterk op de sociologische as (ego) en ook op de cultuuras is 
een onderscheid zichtbaar (normatief). Een dynamische, vrije omgeving, carrieregericht en 
ego-gericht zijn dominante waarden binnen dit cluster. Men houdt er niet van dicht bij elkaar 
te wonen en vindt privacy belangrijk. De woning heeft enerzijds een functionele betekenis 
voor deze groep (plek om te slapen) maar ook een expressieve betekenis (luxe en exclusief 
wonen wordt belangrijk gevonden). Knus wonen is een waarde die in deze groep niet van 
toepassing is. Er is weinig binding aan de woonplaats. In overeenstemming met de ego
orientatie van deze groep is men weinig op de buurt gericht. Men geeft weinig om 
gezelligheid in de woonomgeving en sociale contacten in de buurt. De keuze voor een 
bepaald woningtype is in dit cluster niet eenduidig vast te stellen. De stijl van de woning is 
wel van belang. De voorkeur gaat uit naar bijzonder woningen met expressiviteit. 
Socio-demografische karakteristieken: 

veelal zelfstandig wonend I samenwonend I getrouwd (zonder kinderen); 
gemiddelde leeftijd 40 jaar; 
37% huurwoning I 63% koopwoning; 
relatief veel hoogste sociale klasse; 

buurtbewoners 
Dit cluster onderscheid zich zowel op de sociologische dimensie als op de cultuurdimensie. 
De dominante betekenis in dit cluster is geborgenheid en scoort extreem hoog op de 
uitspraak 'trekt zich graag terug in huis'. Vrij wonen met veel ruimte wordt in deze groep 
relatief onbelangrijk gevonden. Dit cluster betreft een groep met weinig aspiraties, hetgeen 
gezien kan worden als afwijkend van de dominante waarden binnen het domein wonen. Dit 
cluster onttrekt zich echter niet actief of bewust aan de geldende normen en waarden; men 
heeft gewoonweg geringe mogelijkheden om vooruit te komen. Er is sprake van een zekere 
afhankelijkheid, een passief onttrekken aan de dominante cultuur. 
Deze groep bevindt zich relatief laag op de maatschappelijke ladder, woont veelal in een 
huurwoning en heeft weinig ambities op het gebied van wonen. Verder kan van deze groep 
worden opgemerkt dat men relatief sterk buurtgericht is. Gezelligheid in de woonomgeving 
of buurt wordt zeer gewaardeerd door deze groep, ondanks dat men zich graag terugtrekt in 
huis. 
Socio-demografische karakteristieken: 

veelal zelfstandig wonend; 
gemiddelde leeftijd 52 jaar; 
74% huurwoning / 26% koopwoning; 
laagste sociale klasse; 

stille luxe 
Deze groep bevindt zich net als de samenlevers tussen het carriere-gerichte perspectief en 
het gezins-gerichte perspectief ofwel de ego-orientatie en de groepsorientatie. Dit cluster 
onderscheidt zich sterk (en meer dan de andere clusters) in de richting van de normatieve 
orientatie. 
Vrij wonen, niet te dicht op elkaar, veel ruimte, luxe maar geen 'show-off zijn typerende 
betekenissen. In deze groep bestaat een sterke scheiding tussen huis en omgeving; men 
houdt niet van veel in- en uitloop in huis 
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Socio-demografische karakteristieken: 
relatief weinig zelfstandig wonenden I veel samenwonend I getrouwd I jonge gezinnen; 
gemiddelde leeftijd 45 jaar; 
30% huurwoning I 70% koopwoning; 
veelal hogere sociale klasse; 

ongebonden 
Dit laatste cluster zich sterk op de cultuuras (a-normatief). Op de sociologische as is tevens 
een onderscheid zichtbaar, echter minder sterk. De a-normatieve orientatie staat voor 
'gedragingen' die niet tot de algemene aanvaarde dominante gedragspatronen behoren. Dit 
cluster kan getypeerd warden als enigszins tegendraads, eigenzinnig of non-conformistisch. 
Het betreft een groep die zich min of meer bewust afzet tegen geldende normen en 
waarden. 
Men voelt zich niet gebonden aan de woonplaats. Vrijheid is een essentieel begrip. Veel in
en uitloop in huis wordt door deze groep meer gewaardeerd dan in de andere groepen. Knus 
wonen is niet van toepassing op deze groep. Vrij wonen wordt relatief weinig gewaardeerd. 
Socio-demografische karakteristieken: 

zelfstandig wonend I geen kinderen; 
gemiddelde leeftijd 39 jaar; 
76% huurwoning I 24% koopwoning; 
veelal sociale middenklasse; 

Leefstijlen 
Als laatste wordt een onderzoek bekeken waarbij doelgroepen ingedeeld warden op basis 
van de leefstijlen [Bastiaansen, 1999). Hierbij wordt het onderscheid niet meer gemaakt op 
basis van religie, familie, nationaliteit of sociale klasse en ook niet op basis van inkomen, 
huishoudenssamenstelling en leeftijd, maar op basis van tijdsbesteding, consumptiepatroon 
en houding ten opzichte van het leven. Binnen deze te onderscheiden leefstijlen kunnen 
mensen elkaar herkennen en communiceren mensen met elkaar en zoekt men elkaar op. 
Als leefstijlen de basis kunnen vormen voor contacten en onderling begrip, kunnen leefstijlen 
ook de basis vormen voor nieuwe woonomgevingen aldus dit onderzoek. Niet meer het 
kavel als basis voor de individualiteit van de mens, maar een cluster woningen, die een 
samenhangende woonomgeving vormen, als basis voor individualiteit en houvast. 
'Het is echter nog steeds niet gelukt de woningbouw af te stemmen op dergelijke 
doelgroepen. Niet voor niets vind je bij iedere nieuwbouwwijk een bouwmarkt om eindelijk de 
woning te maken zeals je die zelf gedroomd had. Het is nog steeds niet gelukt om vrijheid, 
gelijkwaardigheid en wederzijds begrip in de gebouwde omgeving te realiseren. De 
woonomgeving moet de consument op de koop toenemen en in het ergste geval sluit de 
consument zich er voor af door grote rolluiken voor het raam te schuiven of door hekken en 
muren random het eigen domein te schuiven om van de buitenwereld afgeschermd te 
warden' aldus I. Bastiaanse. 

Door de hierboven geschetste ontwikkeling grijpt men de prijsklasse van de woningen aan 
om te zoeken naar de gewenste samenhang, naar het begrip en de sociale contacten. 
Echter de prijsklasse van de woning zegt niets over de bewoners. Erger, een dergelijk 
onderscheid werkt sluipenderwijs segregatie in de hand. Het hanteren van de principes van 
de universele mens kan leiden tot ene averechts effect. Door de grote onderlinge diversiteit 
van individuen werkt de mengein op kavelniveau niet meer. 
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Beter is niet meer uit te gaan van de individuele mens in een universele wijk, maar uit te 
gaan van vele expressies gegroepeerd in een scala van vromen. Homogene clusters in 
heterogene wijken, aldus I. Bastiaanse. leder kiest een woonomgeving die het best bij hem 
of haar past. Er zijn woonomgevingen die bestaan uit een grote pluformiteit van leefstijlen 
(heterogene clusters). Zo'n woonomgeving kan bestaan uit een clustertje van enkele 
woningen, maar ook uit een buurt van 100 woningen. Binnen het onderzoek worden de 
onderstaande elf leefstijlen onderscheiden4 (na de opsomming volgt een korte omschrijving 
van de verschillende stijlen): 

dorpeling; 
landschapper; 
yup; 
anarchist; 
traditioneel; 
principieel; 
levensgenieter; 
hypermobiel; 
de plekgerichte; 
op kamers; 
idealist; 

dorpeling 
De dorpeling is sociaal gebonden aan de geboren en getogen plek. Sterk bepaald door 
tradities. Woont in een kleine woning met een reeks aan bijgebouwen al naar gelang de 
ruimte behoefte toeneemt. Door de sociale contacten in de fysieke nabijheid is privacy niet 
aan de orde. 
Socio-demografische karakteristieken: 

alle leeftijden; 
alle inkomensgroepen; 
verschillende opleidingsniveaus; 

landschapper 
De landschapper leeft juist teruggetrokken in zijn eigen omgeving, heeft een groot fysiek 
verspreid netwerk. Woont introvert van de straat af gekeerd. De woning is juist geheel 
gericht op het 'eigen landschap dat vaak geen gecultiveerde tuin is. 
Socio-demografische karakteristieken: 

Y!:!Q 

hogere inkomens; 
middelbare en hogere leeftijd; 
soms met kinderen; 

De yup kiest voor vrijheid en toont die graag, is een trendsetter en gaat voor het beste. Hij 
woont boven straatniveau op voor de stad zichtbare opvallende locatie welke goed 
bereikbaar is. Met het oog op het beperkte tijdsbudget gaat de voorkeur uit naar een 
woonmilieu in de nabijheid van voorzieningen, zodat de diensten kunnen worden ingekocht 
in plaats van zelf uitgevoerd. De woning moet een weerspiegeling van de bewoner zijn. 

4 Overzicht kenmerken leefstijlen in bijlage 11.2 
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Socio-demog rafische karakteristieken: 
jonge mensen; 
alleenstaand I twee-persoonshuishoudens I gezinnen met jonge kinderen; 
ruim inkomen; 

anarchist 
De anarchist kiest eveneens voor vrijheid, maar doet dat op zichzelf en heeft daardoor 
anderen niet nodig. Hij werkt of hobbyt aan huis en heeft bijgevolg extra ruimte nodig, geen 
voortuin maar wel een vrije achteromgang. Naar gelang de anarchist meer of minder 
anoniem wil zijn, kan de locatie zowel stedelijk als perifeer zijn. 
Socio-demografische karakteristieken: 

alle inkomens; 
alle leeftijden; 
alle huishoudenssamenstellingen; 

traditioneel 
Dit is het type 'jan met de pet' . De voorkeur gaat uit naar een traditionele twee-kapper. Het 
belangrijkste doel van de traditioneel is het stichten van een gezin en het opvoeden van 
kinderen volgens de traditionele waarden en normen. Men is gevoelig voor status en 
materiele goederen om zich te kunnen onderscheiden. Daarom meet de auto voor de deur 
geparkeerd kunnen warden, niet zozeer voor het gemak, maar om aan de buren te laten 
zien. Oak de woonomgeving meet traditioneel ingericht zijn. 
Socio-demografische karakteristieken: 

gezin met kinderen; 
alle inkomens; 

principieel 
Belangrijkste doel van deze leefstijl is het opvoeden van kinderen maar, in vergelijking met 
de traditioneel, met een andere houding. Men voedt de kinderen graag op met idealen. Men 
staat met een been op de barricades en met het andere in de consumptiemaatschappij 
gericht op het gezin, maar alles bewust en duurzaam. De voorkeur gaat uit naar kinderspeel
gelegenheden voor de deur in plaats van de auto. De collectiviteit van de woonomgeving 
wordt boven de individualiteit van de woning gesteld. 
Socio-demografische karakteristieken: 

over het algemeen hoog opgeleid ; 
alle inkomens; 
twee-persoonshuishoudens, met of zonder kinderen; 

levensgenieter 
Deze groep valt uiteen in mensen gericht op sport, kunst I cultuur en consumptie. Het gaat 
om vrije tijdsbesteding buitenshuis. De woning heeft een ondergeschikte, minder belangrijke, 
functie. De activiteiten moeten in de directe nabijheid van de woning plaatshebben of in ieder 
geval geed bereikbaar zijn. Deze groep is gericht op plezier in het eigen bestaan en houdt 
zich niet bezig met zaken als milieu, politiek, etc. 
Socio-demografische karakteristieken: 

voornamelijk twee-persoonshuishoudens, op termijn met kinderen; 
alle leeftijden; 
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hypermobiel 
De hypermobiel leeft van altijd onderweg zijn, dan hier dan daar, de woning is voor deze 
leefstijl niet meer dan een postadres, een plek voor wat persoonlijke bezittingen. De carriere 
is niet belangrijk voor deze groep, werken kan in principe overal. Men woont bij voorkeur in 
een mobile home of woonboot. 
Socio-demografische karakteristieken: 

alleenstaand of twee-persoonshuishouden; 
alle inkomens I leeftijden; 

de plekgerichte 
Deze groep is een verzameling van idealisten, vrijbuiters en kunstenaars. Qua orientatie 
kiest deze groep altijd voor iets bijzonders, maar qua overige aspecten altijd voor iets 
anders. Men kiest bewust voor een plek met karakter, ook al is de plek onbereikbaar of 
onbewoonbaar. Plekgerichte zijn bereid alle problemen betreffende de locatie onder ogen te 
zien en zelf op te lossen, omdat men de locatie zo bijzonder vindt. 
Socio-demografische karakteristieken: 

alle huishoudenssamenstellingen; 
voornamelijk hoger opgeleiden; 
alle leeftijden 

op kamers 
Deze leefstijl woont in studentenhuisvesting maar ook in (ouderen)woongroepen. De prive
ruimte is minimaal maar gezien het sociale aspect van deze samenlevingsvorm is er 
minimaal een gemeenschappelijke leefruimte in het complex aanwezig. Direct voorkeur voor 
woningtypen heeft men niet wel stelt men prijs op de aanwezigheid van groen in de buurt. 
Socio-demografische karakteristieken: 

laag inkomen; 
voornamelijk alleenstaanden of Lat-relatie 

idealist 
ldealisten hebben een ideaalbeeld van de samenleving. Overeenkomsten met de vorige 
leefstijl, maar het sociale aspect wordt dan een verplichting. In de jaren '70 waren er veel 
idealisten, nu zijn ze zeldzaam. Deze groep is vrij progressief in het nastreven van hun 
idea al. 
Socio-demografische karakteristieken: 

alle inkomens I leeftijden; 

4.3 Potentiele doelgroepen van hoogbouw 
Op basis van een combinatie van de algemene kenmerken van de hiervoor geschetste 
doelgroepen bekeken vanuit de verschillende invalshoeken met de kenmerken van 
hoogbouw wordt in dit deel van het onderzoek vastgesteld welke doelgroepen mogelijk in 
hoogbouw kunnen wonen. Daarnaast wordt bekeken welke doelgroepen daadwerkelijk de 
huidige bewonersgroep van een hoogbouwcomplex vormen. Deze beide groepen tezamen 
vormen de potentiele doelgroepen voor hoogbouw. 
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Op basis van een drietal kenmerken van hoogbouw welke een belangrijke rol spelen bij de 
woonwaardering van de verschillende doelgroepen kan vastgesteld worden welke 
doelgroepen er mogelijk in hoogbouw kunnen wonen: 

prijsklasse en service-kosten van appartementen in een hoogbouwcomplex zijn dermate 
hoog (vanaf ± f 300.000, luxere/grotere appartementen vanaf ± f 500.000) dat dit enkel 
betaalbaar is voor de doelgroepen uit het hoge en zeer hoge inkomenssegment (brute 
inkomen > f 85.000 voor de 'gewone' appartementen en inkomen > f 125.000 voor de 
luxere/grotere appartementen); 
appartementen zijn niet grondgebonden waardoor men geen eigen tuin heeft en 
naarmate men hoger in het complex woont, verliest met het directe contact met de 
straat. Hier tegenover staat het uitzicht dat men voor wonen op een hoogte terugkrijgt; 
hoogbouwcomplexen zijn over het algemeen ontwikkeld in een binnenstedelijk 
woongebied met een hoge bebouwingsdichtheid en weinig groenvoorzieningen in de 
directe omgeving; 

Met deze drie kenmerken rekening houdend kan, op basis van de voorgaande doelgroep
indelingen, het volgende overzicht opgesteld worden van potentiele doelgroepen voor een 
hoogbouwcomplex: 

huishoudenstypologie 
alleenwonende werkers; 
stedelijk georienteerde 2-persoonshuishoudens; 
lege-nest huishoudens; 

woonbeleving 
samenlever; 
dynamische individualisten; 
stille luxe; 

leefstijlen 
yup; 

Op deze wijze, met de doelgroepen van hoogbouw bekeken vanuit een drietal invalshoeken, 
zijn er zeven doelgroepen aan te wijzen. De vraag die nu ontstaat is, zijn er combinaties van 
doelgroepen aan te wijzen, met andere woorden zijn er overeenkomsten tussen de 
doelgroepen van de verschillende invalshoeken aan te geven. 

lndien er een poging gedaan wordt om de voorgaande doelgroepen te combineren, met de 
drie doelgroepen uit de huishoudenstypologie als basis, ontstaat de onderstaande lijst van 
potentiele doelgroepen. De hoofdlijn welke door al deze combinaties loopt is het feit dat het 
allen een- danwel twee-persoonshuishoudens betreft. 
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alleenwanende werker met de sacialagische en culturele dimensies van een samenlever; 
alleenwanende werker met de sacialagische en culturele dimensies van een dynamische individualist; 
alleenwanende werker met de sacialagische en culturele dimensies van een stille luxe; 
alleenwanende werker met de leefstijl van een yup; 

stedelijk gear. 2 pers. huish. met de sacialagische en culturele dimensies van een samenlever; 
stedelijk gear. 2 pers. huish. met de sacialagische en culturele dimensies van een dynam. individualist; 
stedelijk gear. 2 pers. huish. met de sacialagische en culturele dimensies van een stille luxe; 
stedelijk gear. 2 pers. huish. met de leefstijl van een yup; 

lege nest huishauden met de sacialagische en culturele dimensies van een samenlever; 
lege nest huishauden met de sacialagische en culturele dimensies van een dynamische individualist; 
lege nest huishauden met de sacialagische en culturele dimensies van een stille luxe; 

Figuur 4.1 : Potentiele doelgroepen van hoogbouw 

Bewoners van hoogbouw 
Op basis van voorgaande kan gesteld worden dat appartementen van hoogbouwcomplexen 
over het algemeen bewoont worden door een- en twee-persoonshuishoudens uit het hogere 
inkomens-segment. 

Dit wordt bevestigd door een onderzoek van de Stichting Hoogbouw welke stelt dat de 
plannen voor de binnenstedelijke hoogbouw wat wonen betreft geent zijn op de een- en 
tweepersoons-huishoudens. 
Yuppen (young urban professionals), dinki's (double income no kids), oudere mensen wier 
kinderen het huis hebben verlaten (empty nesters) en mensen die terug willen keren naar de 
stad (spijtoptanten) krijgen hierbij volgens de stichting een kans. 'Deze groepen kunnen het 
economisch en cultureel draagvlak van de voorzieningen in de stad versterken. Dit past 
tevens in het beleid van de compacte stad, dat verder verlies van bewoners (en vaak de 
meest draagkrachtige) naar de randgemeenten zou tegengaan' aldus de stichting. 

Ook Rob van Engelsdorp Gastelaars bevestigd dat (binnenstedelijke) hoogbouw uitermate 
geschikt is aan een- en twee-persoonshuishoudens. Volgens hem is hoogbouw met name 
geed besteed aan de ouderen 'welke steeds meer voordelen in het wonen in hoogbouw 
inzien mits dat wonen gekoppeld is aan green, rust en veiligheid' en aan jongeren 'welke 
juist graag een druk decor van restaurants, cafes en overig aantrekkelijk vertier in de 
nabijheid willen hebben, zodat ze hun kostbare vrije tijd dicht bij huis kunnen spenderen.' 

Het feit dat hoogbouw niet geschikt is voor gezinnen met kinderen druist in tegen een 
belangrijke conclusie van een onderzoek [Klerks, 1996] gehouden aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam ender bewoners van Rotterdamse hoogbouwcomplexen, waarin 
wordt gesteld dat de ook gezinnen met kinderen in hoogbouwcomplexen aanwezig zijn. 
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Een belangrijke reden die als verklaring voor dit verschijnsel aangedragen kan worden is het 
feit dat de woningmarkt in het verleden (en nu nog steeds maar in mindere mate) te maken 
had met krapte. Met andere woorden men heeft geen keuzevrijheid bij het zoeken naar een 
woning, men moet een keuze maken uit het beperkte beschikbare woningaanbod. Deze 
voldeden en voldoen niet altijd volledig aan de wensen van de doelgroepen, maar 'bij gebrek 
aan beter' worden ze toch al geschikte woonruimte aanvaard. Hierdoor ontstaat het 
zogehete 'scheefwonen': een doelgroep woont in een woning die voor een andere doelgroep 
bedoeld is. 

Omdat dit afstudeeronderzoek met name op de toekomst is gericht en er op termijn weer 
sprake zal zijn van een vrije markt, wordt er niet vanuit gegaan dat gezinnen met kinderen 
tot de potentiele doelgroepen van een hoogbouwcomplex behoren. 
Uit dit onderzoek komt tevens naar voren dat met name de huishoudens van middelbare 
leeftijd (de groep van 35 tot en met 55 jaar), wat zowel de een- als de meer
persoonshuishoudens betreft, de grootste groep hoogbouwbewoners vormen (42%). De 
groep jongeren (de groep tot 35 jaar) bestaat uit 28% van de respondenten terwijl de groep 
ouderen (de groep vanaf 55 jaar) 30% voor hun rekening neemt. Daarbij moet nog 
aangegeven worden dat de verdeling van aard van het huishouden opvallend te noemen is. 
Het grootste deel van de jongeren is alleenstaand. Bij de middengroep is de verdeling 
ongeveer gelijk en bij de ouderen zijn het meer paren dan alleenstaanden. 

Totaal 
39% 8% 47% 

31% 22% 53% 

70% 30% 100 % 

Figuur 4.2: Bevolking van woontorens op basis van marktonderzoek [Klerks, 1996) 

Op basis van gegevens van makelaars5 kan voorgaande enkel bevestigd worden. Zij geven 
aan dat zowel de huidige bewoners als de ingeschreven personen voor desbetreffende 
hoogbouwcomplex gevormd worden door een- en twee-persoonshuishoudens (dus niet door 
gezinnen) uit het hogere inkomenssegment (inkomen > f 80.000,00 waarbij het tweede 
inkomen slechts voor 2/3 mee geteld mag worden) met een diversiteit aan leeftijden. 

~SS·jaar 
55% 2% 

33 % 10 % 

88% 12 % 

Figuur 4.3: Bevolking van woontorens op basis van gegevens makelaars 

5 Nienhuisluiten, VB&T (Regent) en Meeus (Westpoint) d.d. juni 1999 
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Voorgaande informatie en getallen uit de praktijk duiden erop dat de opsomming van de 
potentiele doelgroepen voor hoogbouw in de vorige paragraaf geheel omvattend is en dat er 
geen doelgroepen 'vergeten' danwel niet als potentiele doelgroepen aangemerkt zijn. 
Om een duidelijk en overzichtelijk profiel van de bewoners van hoogbouw aan te geven, 
warden in het volgende schema de kenmerken van deze bewoners in grate lijnen nogmaals 
weergegeven6

. Hierbij wordt getracht een onderscheid te maken tussen huishoudens met 
een leeftijd tot en met 55 jaar en huishoudens ouder dan 55 jaar, beide met een inkomen 
grater dan f 85.000,=. Naast dit onderscheid zou er oak een onderscheid gemaakt kunnen 
warden tussen een- en meerpersoonshuishoudens. Daar er weinig kenmerkende verschillen 
aan te wijzen zijn, wordt dat in deze achterwegen gelaten. Deze groepen verschillen enkel 
op het gebied van de hoeveelheid woonoppervlak en de sociale contacten, ondersteuning en 
verzorging. 

lnkomen uit arbeid, meestal aanzi.enlijk 
modaal, meer geld maar minder tijd; 
Weinig tijd voor huishoudelijke taken, regelmatig 
uitbesteding ervan; 
Eenmaal per week de grate boodschappen; 
Dynamische, vrije omgeving, carriere- en ego
gericht zijn dominante waarden voor deze 
doelgroep; 
Bewust van de keuzevrijheid en ontplooiing; 
Privacy belangrijk, niet te dicht bij elkaar; 
Woning: enerzijds een functionele betekenis (plek 
om te slapen), ook een expressieve betekenis 
(luxe en exclusief wonen wordt belangrijk 
gevonden); 
Bijzondere woning met expressiviteit en een groat 
oppervlak, aparte werkkamer(s); 
Weinig binding aan de woonplaats, nette en 
zakelijke woonomgeving, weinig op de buurt 
gericht; 
Wonen nabij werk, winkels, park, stads-centrum 
en service verlenende instellingen; 
Goede bereikbaarheid per auto en ov; 
Gezelligheid en sociale contacten warden niet 
gezocht in de woonomgeving, hiervoor gaat men 
naar 'buiten'; 
Vrije-tijdsbesteding met name buitenshu is; 

Figuur 4.4: Kenmerken bewoners hoogbouw 

6 afkomstig uit 11.2 kenmerken doelgroepen 
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welgestelden, de draagkrachtige 
turele elite; 
lnkomen niet altijd meer uit arbeid, daardoor 
meer tijd voor overige activiteiten 
Meer tijd voor huishoudelijke taken, op enkele 
uitzonderingen na belangrijkste bezigheid; 
Boodschappen doen, dagelijks of om de dag, 
wordt sociale bezigheid; 
Bezigheden en woonwensen bepaald door 
beperkingen lichamelijke gesteldheid; 
Duidelijke scheiding tussen omgeving en 
woning, privacy blijft belangrijk; 
Woning: kleiner wonen, minder onderhoud, 
maar wel ruimte voor logees en werkkamer; 
Gelijkvloerse woningen, al dan niet grond
gebonden; 
Sociale status van de wijk, rust en veiligheid 
zijn zeer belangrijk; 
Wonen nabij winkels, park, stadscentrum en 
service/zorg verlenende instellingen; 
lnteractie met buurtbewoners is gewenst; 
Naarmate men ouder wordt, stelt men hogere 
eisen aan het woonmilieu, woonomgeving, 
status en sociale aspecten, de 
uitgaansmogelijkheden warden minder 
belangrijk; 
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5 Woonbehoeften 

5.1 lnleiding 
In deze literatuurstudie wordt getracht antwoord te vinden op de vraag wat de behoeften van 
de potentiele doelgroepen van hoogbouw zijn. Deze vaststelling van de behoeften vormt een 
schakel tussen de vaststelling van de potentiele doelgroepen van hoogbouw, het 
voorgaande hoofdstuk, en de vaststelling van de potentiele vraag naar diensten en 
producten van deze doelgroepen, het hierna volgende hoofdstuk. 

Net als in het voorgaande deel waarbij verschillende invalshoeken voor de indeling en 
vaststelling van de potentiele doelgroepen bekeken zijn, warden in dit deel verschillende 
onderzoeken en invalshoeken bekeken om de behoeften van deze doelgroepen in kaart te 
brengen. Het betreft hier zowel onderzoeken naar de behoeften in het algemeen als naar de 
woonbehoeften in het bijzonder. Om een goede onderlinge vergelijking te kunnen maken, 
warden alle onderzoeken in het perspectief van het wonen geplaatst. 
Omdat dit slechts een stap uit het gehele onderzoeksmodel vormt is het enkel noodzakelijk 
een paar van deze invalshoeken in het kort te bekijken en te beschrijven. Uiteindelijk zal 
slechts een van deze invalshoeken, of een combinatie van een aantal, aangehouden 
warden om de behoeften van de potentiele doelgroepen van hoogbouw in te delen. 

Naast deze theoretische analyse en invulling van de behoeften zal er een nadere invulling 
van de woonbehoeften van de potentiele doelgroep van hoogbouw plaatsvinden. De 
theoretische termen uit de literatuurstudie warden op deze wijze weergegeven in concreet 
aanwijsbare aspecten in de woonsituatie wat uiteindelijk kan resulteren in een overzicht van 
de woonbehoeften van de potentiele doelgroepen van hoogbouw. 

5.2 lndelingen van woonbehoeften 
Zoals gezegd zijn er diverse aantal onderzoeken gedaan, elk met een andere invalshoek, 
naar de mogelijkheden om (woon)behoeften in kaart te brengen en desgewenst in te delen. 
Hierna zal een drietal onderzoeken kort besproken warden. Als eerste warden de behoeften 
ingedeeld door middel van de behoeftepiramide van Maslow [Maslow, 1971]. Hierbij warden 
een vijftal, hierarchisch op elkaar volgende, behoeften-niveaus onderscheiden. 
Vervolgens wordt de theorie van Alderfer [uit: Vlist, 1994] besproken we Ike op basis van 
kritiek op de theorie van Maslow geformuleerd is. Belangrijk verschil is dat deze theorie geen 
volgorde aangeeft tussen de activering van behoeften, iets dat Maslow wel doet met zijn 
hierarchische niveau-indeling. 
Daarnaast warden de behoeften op het gebied van wonen door W. Heijs [Heijs, 1992) 
beschreven vanuit de sociaal psychologische invalshoek. Hierbij wordt het begrip 
wooncomfort en de daarmee samenhangende onderdelen thermische comfort, visueel 
comfort, auditief comfort en tast- en bewegingscomfort aangewezen als de woonbehoeften 
die de mens zou hebben. 
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Deze drie onderzoeken bekijken alien de (woon)behoeften vanuit de mens. Onmogelijk is 
het om de behoeften van de mens vanuit de aanbodkant te beschrijven. Het is echter wel 
mogelijk de behoeften vanuit het gebied tussen de vraag- en de aanbodkant te beschrijven, 
het moment waarop de vertaalslag plaatsvindt tussen de vraag en het aanbod. Dit gebeurt in 
het onderzoek [Smeets, Woningbeheer: Dimensies van het wonen, 1999] waarbij behoeften 
in de vorm van woondimensies in de 'complexe woonsituatie' onderscheiden worden. Dit 
onderzoek is reeds bij de analyse van 'hoogbouw' besproken en zal hier kort herhaald 
worden. 

Behoeften in het a/gemeen 

Behoeftepiramide (Maslow) 
Behoeften suggereren een tekort aan iets wat noodzakelijk is voor overleving en welzijn van 
een persoon. Volgens Maslow streven alle mensen naar bevrediging van behoeften. Binnen 
deze theorie worden vijf lagen van behoeften onderscheiden: 

fysiologische behoeften ( behoefte aan eten, drinken, beschutting) 
behoefte aan veiligheid (behoefte aan zekerheid, stabiliteit, bescherming, bevrijd zijn van 
angst en chaos, behoefte aan structuur) 
sociale behoeften (behoefte aan acceptatie, ergens toe behoren, affectie en liefde) 
behoefte aan achting en respect (behoefte aan succes, erkenning, respect, status) 
behoefte aan zelfontplooiing ("doen waarvoor je geschikt bent"). 

De eerste twee genoemde lagen vormen tezamen de basisbehoeften in deze theorie, de 
overige drie lagen vormen tezamen de psychologische behoeften. Volgens deze theorie is 
de mens in eerste plaats gemotiveerd om de behoeften van een lagere orde als de 
basisbehoeften (fysiologische behoeften en behoefte aan veiligheid) te bevredigen. Zodra 
deze behoeften bevredigd zijn wordt de mens opnieuw gemotiveerd, maar nu om behoeften 
van een hogere orde, de psychologische behoeften (sociale behoefte, behoefte aan achting 
en respect en de behoefte aan zelfontplooiing) te bevredigen. 

Wanneer mensen continu streven naar behoeftebevrediging en daarin slagen dan bereiken 
ze uiteindelijk het niveau van de zelfontplooiing. Op dit niveau zoekt men naar manieren om 
hun persoonlijke kenmerken als onafhankelijkheid en autonomie te etaleren, om persoonlijke 
relaties te verdiepen en om een gebalanceerde kijk op het leven te handhaven. 
Met zelfontplooiing bedoelt Maslow in feite de behoefte om het persoonlijke en unieke 
potentieel te benutten. In die zin kan deze behoefte dus in feite nooit volledig worden 
bevredigd. Mensen die dit stadium bereiken, en dat zijn er volgens Maslow niet veel , zullen 
geen tekort aan motivatie hebben. Naar mate men meer ontplooid, wil men meer worden. Dit 
is een motivatie met zijn eigen binnenste dynamiek. 
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Figuur 5.1: Behoeftepiramide 
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Maslow heeft niet de intentie gehad om met deze vijf niveaus een totale rigide hierarchie te 
vormen. Hoewel de behoeften van een lagere orde gemakkelijker te bevredigen zijn, kan de 
mens tegelijkertijd bevrediging van behoeften uit verschillende niveaus ervaren. Daarnaast 
kunnen mensen verschillende prioriteiten van behoeften hebben, afhankelijk van 
bijvoorbeeld de mate van hanger, en zijn er altijd mensen bereid om opofferingen te doen 
voor anderen en de kans om hun eigen behoeften te bevredigen voorbij te laten gaan. 
Maslow suggereert oak dat mensen warden be·invloed door behoeften van een hogere orde 
zelfs wanneer niet al hun lagere behoeften volledig bevredigd zijn. Hij stelt dat de 
fysiologische behoeften voor 80% warden bevredigd terwijl de behoefte aan zelfontplooiing 
slechts voor 10% wordt bevredigd. 
Dit houdt in dat iedereen op een bepaald niveau in de piramide zit, voor bevrediging van 
behoeften uit alle niveaus. Mensen ruilen vrij bewust bepaalde behoeften van sommige 
niveaus in om meer te kunnen spenderen aan andere behoeften. Men zou dus kunnen 
beslissen zo weinig mogelijk te spenderen aan huisvesting (fysiologisch) om zo veel mogelijk 
resources vrij te kunnen maken welke gespendeerd kunnen warden aan bijvoorbeeld 
scholing (achting en zelfontplooiing). 
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Kritiek op behoeftepiramide 
Maslow's theorie is zeker omstreden. Met name de veronderstelling dat behoeften in een 
bepaalde volgorde geactiveerd warden en dat hogere behoeften pas aan bod komen 
wanneer lagere behoeften vervuld zijn, lijkt de laatste tijd steeds minder steun te vinden. Een 
aantal onderzoekers komt tot de volgende conclusie [uit: Vlist, 1994]: 

'Ondanks het feit dat sommige aspecten van de theorie van Maslow duidelijk niet 
gesteund warden door wetenschappelijk onderzoek, is er toch enig bewijs voor de 
algemene onderliggende gedachten .... verschillende studies geven bewijs voor 
twee basis categorieen van Maslow's theorie de basis-behoeften en de groeiende 
behoeften.' 

Mede op basis van de kritiek op Maslow's theorie heeft Alderfer [uit: Vlist, 1994] de theorie 
opnieuw geformuleerd. Hij stelt dater drie basisbehoeften zijn, zogeheten 'basic needs'. De 
eerste categorie komt overeen met Maslow's fysiologische en veiligheidbehoeften. De 
tweede categorie komt overeen met sociale behoeften en de derde categorie komt overeen 
met achting en zelfontplooiing. Voor de formulering van Alderfer is meer steun gevonden, 
zeker ook omdat hij stelt dat meerdere behoeften tegelijk actief kunnen zijn. Bovendien 
brengt hij geen volgorde aan waarin de behoeften zouden moeten warden geactiveerd. 

Growth needs 
(succes, erkenning, respect, status, onafhankelijkheid, autonomie) 

Relatedness needs 
(acceptatie, ergens toe behoren, affectie, liefde) 

Existence needs 
(eten, drinken, beschutting, zekerheid, vrij van angst) 

Figuur 5.2: Behoeftestructuur van Alderfer 

Growth needs 
Relatedness needs 
Existence needs 
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Hoewel deze theorie van Alderfer ten opzichte van die van Maslow zeker een verbetering is, 
blijken er een aantal bekende behoeften uit andere onderzoeksliteratuur te ontbreken. 
Enkele voorbeelden welke hiervan aangedragen kunnen warden zijn onderstaand 
weergegeven. 

de behoefte aan macht; 
beheersing van de omgeving; 
de behoefte aan competitie; 
de behoefte aan zelfbepaling; 
de drang tot exploratie; 
de behoefte aan orde (in de omgeving); 
de behoefte aan onzekerheidsreductie; 
rechtvaardigheidsbehoeften. 

Volgens R. vd Vlist [Vlist, 1994] 'doet nadere inspectie vermoeden dat men hier met 
behoeften te maken heeft waaraan een bipolaire dimensie ten grondslag ligt. Dit is een 
dimensie welke zich bevindt op het gebied van de regulering van de omgeving.' De 
behoeften op het gebied van de omgeving zouden eventueel de vierde basisbehoefte van de 
indeling van Alderfer kunnen vormen. 

Woonbehoeften 

Wooncomfort en het tvsieke welzijn (Heijs) 
In een onderzoek naar 'een exploratieve analyse van het wooncomfort' van W. Heijs warden 
de woonbehoeften geanalyseerd en beschreven vanuit de sociaal psychologische 
invalshoek. Hierbij zijn wooncomfort (de gerieflijkheid van de woning) en fysiek welzijn (de 
lichamelijke en geestelijke gesteldheid van het lichaam) twee belangrijke begrippen. 
Het fysieke welzijn in relatie tot de woning kan volgens Heijs ingedeeld warden in een aantal 
categorieen op grand van de prikkeling van lichamelijke receptoren. De daarmee 
samenhangende onderdelen of 'deelterreinen' van wooncomfort kunnen als volgt warden 
benoemd: 

thermisch comfort; 
visueel comfort; 
auditief comfort; 
reuk comfort; 
tast- en bewegingscomfort. 

'Deze indeling is uiteraard niet volledig. Men kan bijvoorbeeld nag categorieen toevoegen op 
het gebied van lichamelijke gezondheid en veiligheid of van het dagelijkse levensonderhoud 
(eten, drinken, slapen, beschutting, persoonlijke hygiene, zekerheid, vrij zijn van angst).' 
Heijs beperkt zich echter tot de genoemde vijf deelterreinen. Zij zijn volgens hem, in 
vergelijking met andere terreinen, vaker onderwerp geweest van sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek. 
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Thermische comfort: 
Streven naar een besparing en een efficient gebruik van energie in de woning en naar een 
verlaging van de sterk gestegen woonlasten. Tegelijkertijd mogen de stichtingskosten niet 
stijgen en moet het thermische comfort worden behouden. Het gevoel van thermische 
behaaglijkheid (thermische comfort) is afhankelijk van: 

omgevingsfactoren: luchttemperatuur, stralingswarmte, luchtsnelheid en relatieve 
vochtigheid 
lichaamsvariabelen: activiteit en isolatiewaarde van de kleding 
objectieve variabelen: geslacht en gezondheidstoestand. 

Visueel comfort: 
Het is essentieel voor de effectiviteit waarmee de dagelijkse werkzaamheden kunnen 
worden uigevoerd. De variabelen, die aanvankelijk in verband worden gebracht met het 
visueel comfort, zijn evenals bij het thermische comfort de kenmerken van de stimulus en de 
omgeving: 

hoeveelheid licht; 
hoedanigheid van het licht; 
contrast; 
richting van het licht; 
orientatie en constructie van de woning en de daarbij gebruikte materialen; 
flexibiliteit in het plaatsen van lichtbronnen en het toelaten of afschermen van licht; 

De voornaamste stimulus- en omgevingskenmerken bij het auditieve comfort zijn: 
volume van het geluid; 
regelmaat; 
frequentie; 
duur; 
geluidsisolatie in de woning zelf en vooral tussen de woningen; 
afstand tot de geluidsbron, mogelijkheid deze te vergroten; 

Bij reukcomfort kan men wat betreft de stimulus- en omgevingskenmerken denk aan: 
ventilatie; 
hoeveelheid luchtverplaatsing benodigd voor goede atmosferische kwaliteit; 
luchtverontreiniging van buiten of vanuit de woning zelf; 
wijze van filtering; 
maskeren van geuren; 

Bij tast- en bewegingscomfort kunnen variabelen een rol spelen als: 
hardheid van materialen; 
veilige constructie en lay-out van de woning; 
huiselijke verkeer 
hoedanigheid van voorzieningen; 
soort materiaal; 
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Dit deelterrein wordt ook wel aangeduid als bewegings-, gezondheids- en veiligheidscomfort 
omdat de nadruk in de literatuur op deze aspecten ligt. Variabelen welke hierbij een rol 
kunnen spelen zijn: 

leeftijd; 
gezondheidstoestand; 
cognitie (kennis van de herkomst en noodzaak van het geluid); 
persoonlijkheidskenmerken; 
culturele verschillen (acceptatie van geuren e.d.); 

Woondimensies 
Het laatste onderzoek waarin woonbehoeften worden genoemd, is dat waarbij de 
woonbehoeften bevredigd worden door de verschillende functies welke in de complexe 
woonsituatie te onderscheiden zijn, de woondimensies. Deze indeling is reeds bij de analyse 
van de kenmerken van hoogbouw behandelt en zal daarom hier slechts kort genoemd 
worden. 
Bij dit onderzoek wordt de woonsituatie beschouwd als een geheel van een vijftal 
woondimensies: 

Beschuttingsdimensie (woning biedt onderdak en privacy); 
Utilitaire dimensie (bruikbaarheid van de woning voor het verrichten van nuttige en 
plezierige activiteiten); 
Omgevingsdimensie (woning in relatie tot de buurt); 
Liggingsdimensie (woning als uitvalsbasis, als middelpunt in een netwerk van 
activiteiten); 
Statusdimensie (woning is identiteit van de bewoner, afspiegeling en symbool voor de 
maatschappelijke positie van de bewoner); 

In vergelijking met de hiervoor besproken onderzoeken mag bij deze indeling de 
kanttekening gemaakt worden dat hierbij geen sprake is van concrete woonbehoeften. Er is 
eerder sprake van een indeling van hetgeen men met 'het wonen' doet, hoe men 'het wonen' 
als individu indeelt of in wenst te delen danwel de verschillende functies welke men binnen 
het wonen kan onderscheiden. Hieruit kunnen de verschillenden woonbehoeften 
voortvloeien en ingevuld I bevredigd worden. Vandaar dat deze woonbehoeften-indeling 
eerder in deze analyse aangeduid werd als de indeling welke zich in het gebied tussen vraag 
en aanbod bevindt. 

Behoeften in perspectief van het wonen 

Zowel de indeling van Maslow als die van Alderfer is een analyse van de behoeften van de 
mens in het algemeen. Aangezien dit afstudeeronderzoek betrekking heeft op het wonen, 
worden deze twee analyses ook geplaatst in het perspectief van het wonen. Hierbij wordt 
aangegeven op welke wijzen de algemene behoeften terug te vinden zijn in de 
woonbehoeften van de doelgroepen van hoogbouw. Op deze wijze worden hierna deze 
beiden analyses vergeleken worden met die van Heijs en Smeets. 
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De 'comfort-behoeften' volgens Heijs hebben, anders dan hij zelf stelt in zijn onderzoek, 
betrekking op de 'basisbehoeften' volgens Maslow en de 'existence-needs' volgens Alderfer. 
De verschillende 'comfort-behoeften' welke genoemd worden hebben allen betrekking op de 
woning als beschutting, onderdak en privacy, de woning voor de veiligheid, voor uitvoering 
van activiteiten en als gebruiksobject. De 'comfort-behoeften' van Heijs vertonen geen 
samenhang met de behoefte aan acceptatie, affectie, succes, erkenning, status, 
zelfontplooiing, etc en hebben daardoor geen betrekking op de overige behoeften volgens 
Maslow danwel Alderfer (de 'psychologische behoeften' danwel de 'Relatedness-' en 
'Growth-needs'). De vierde basisbehoefte, de 'omgevings-behoeften' vertonen samenhang 
met de behoeften aan status, respect, acceptatie en andere aan de woonomgeving 
gerelateerde behoeften en komen daardoor overeen met wat Alderfer aanduidt als zijnde de 
'relatedness' en 'growth' needs en Maslow als de 'sociale behoeften, 'achting' en 
'zelfontplooiing'. 

Net als de 'comfort-behoeften' in combinatie met de 'omgevings-behoeften' volgens Heijs is 
de reikwijdte van de indeling van de 'woondimensies' volgens Smeets volledig in 
overeenstemming met die van Maslow danwel Alderfer. De 'beschuttingsdimensie' samen 
met de 'utilitaire dimensie', welke betrekking hebben op de woning als beschutting, 
onderdak, privacy en voor het uitvoeren van activiteiten, komen overeen met enerzijds de 
'basisbehoeften' volgens Maslow en anderzijds met de 'existence needs' volgens Alderfer. 
De 'liggingsdimensie' samen met de 'omgevingsdimensie' welke betrekking hebben op de 
bewoners met hun woning ten opzichte van de omgeving en de acceptatie, erkenning en 
status ten opzichte van deze omgeving, komen overeen met enerzijds de 'sociale behoeften' 
volgens Maslow en de 'relatedness needs' volgens Alderfer. De laatste dimensie, de 'status 
dimensie', welke betrekking heeft op de identiteit van de bewoner en zijn positie en 
autonomie ten opzichte van de maatschappij komt overeen met de 'zelfontplooiing' volgens 
Maslow en 'growth needs' volgens Alderfer. 
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5.3 Woonbehoeften van de potentiele doelgroepen van hoogbouw 
Voor dit onderzoek is het van belang dat de behoeften van de mens vanuit de essentie van 
het wonen weergegeven kunnen worden. Daarom meet er in dit onderzoek een goede, 
eenduidige en eenvoudige indeling van de behoeften van de mens gebruikt worden om de 
woonbehoeften van de doelgroepen van hoogbouw aan te kunnen geven en in te kunnen 
delen. Deze indeling meet gebruikt kunnen worden om 'wat men doet met het wonen', 'hoe 
men het wonen indeelt' en 'welke functies men hieraan toekent' duidelijk in termen van 
algemene behoeften aan te kunnen geven. 

Zowel de indeling van Maslow, als die van Alderfer is allesomvattend en daardoor geschikt 
om de vertaalslag van 'algemene' behoeften naar woonbehoeften te kunnen maken. Ook de 
indeling van Smeets is geed geschikt om de woonbehoeften van de doelgroepen weer te 
geven. De indeling van Heijs is bij dit onderzoek minder geschikt daar deze, zeals Heijs zelf 
al aan heeft gegeven, de kern van het wonen, namelijk lichamelijke gezondheid, veiligheid 
en het dagelijks levensonderhoud, niet behandelt omdat 'deze minder vaak onderwerp zijn 
geweest van wetenschappelijk onderzoek'. 

De indeling van Smeets biedt de mogelijkheid om een verband te leggen tussen enerzijds de 
vraag van de potentiele doelgroepen van hoogbouw en anderzijds de reeds genoemde 
'potentiele vraag naar diensten en producten'. Deze theorie wordt voor dit onderzoek 
gebruikt voor het weergeven van de concrete woonbehoeften van de potentiele doelgroepen 
van hoogbouw. Deze indeling in combinatie met de indeling van Alderfer wordt in de 
volgende stap van dit afstudeeronderzoek gehanteerd om de vertaalslag van concrete 
woonbehoeften van de potentiele doelgroepen van hoogbouw naar de 'potentiele vraag naar 
diensten en producten' te maken. 

Concrete woonbehoeften 
Om in de volgende stap van dit afstudeeronderzoek de potentiele vraag naar diensten en 
producten vast te kunnen stellen moeten eerst de concrete behoeften van de potentiele 
doelgroepen van hoogbouw geformuleerd worden. De concrete behoeften van de 
doelgroepen worden zeals gezegd, ingedeeld en weergegeven volgens de 'woondimensies' 
van Smeets en de 'needs' van Alderfer. Hierbij worden de doelgroepen aangehouden zeals 
die zijn weergegeven bij de vaststelling van de kenmerken van de doelgroepen van 
hoogbouw, wat neerkomt op de doelgroep 'huishoudens < 55 jaar' en 'huishoudens > 55 
jaar'. 

De huishoudens jonger dan 55 jaar 'hebben in het algemeen (beiden) een baan en hebben 
vanuit die situatie de beslissing genomen de komende jaren geen kinderen te nemen'. Tot 
de geboorte van het eerste kind bestaat het dagelijks leven uit veel buitenshuis werken, 
weinig verzorgende taken en vrij veel andere bezigheden, zeals uitgaan, sport, bezoek en 
het volgen van een opleiding. 
Van de huishoudens ouder dan 55 jaar werken over het algemeen minder mensen waardoor 
deze doelgroep meer tijd over heeft voor de genoemde activiteiten en de 'huishoudelijke 
arbeid op een enkele uitzondering na als belangrijkste activiteit' gaat zien. Daarnaast wil 
deze doelgroep zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen waardoor de behoefte aan zorg en 
hulp bij diverse activiteiten ontstaat. 
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De kenmerken van deze beide doelgroep, welke mede bepalend zijn voor het 
behoeftepatroon, zijn reeds bij de analyse van de potentiele doelgroepen vastgesteld en 
worden hierna nogmaals weergegeven. 

lnkomen uit arbeid, meestal a:anzienlijk 
boven modaal, meer geld maar minder tijd; 
Weinig tijd voor huishoudelijke taken, 
regelmatig uitbesteding ervan; 
Eenmaal per week de grote 
boodschappen; 
Dynamische, vrije omgeving, carriere- en 
ego-gericht zijn dominante waarden voor 
deze doelgroep; 
Bewust van de keuzevrijheid en 
ontplooiing; 
Privacy belangrijk, niet te dicht bij elkaar; 
Woning: enerzijds een functionele 
betekenis (plek om te slapen), ook een 
expressieve betekenis (luxe en exclusief 
wonen wordt belangrijk gevonden); 
Bijzondere woning met expressiviteit en 
een groot oppervlak, aparte werkkamer(s); 
Weinig binding aan de woonplaats, nette 
en zakelijke woonomgeving, weinig op de 
buurt gericht; 
Wonen nabij werk, winkels, park, stads
centrum en service verlenende 
instellingen; 
Goede bereikbaarheid per auto en ov; 
Gezelligheid en sociale contacten worden 
niet gezocht in de woonomgeving, hiervoor 
gaat men naar 'buiten'; 
Vri'e-ti:'dsbes.teding met name buitenshuis; 

Figuur 5.3: Kenmerken bewoners hoogbouw 

Vaak w.e:lgestelden., de d:raagkrachtige cul
turele elite; 
lnkomen niet altijd meer uit arbeid, 
daardoor meer tijd voor overige activiteiten 
Meer tijd voor huishoudelijke taken, op 
enkele uitzonderingen na belangrijkste 
bezigheid; 
Boodschappen doen, dagelijks of om de 
dag, wordt sociale bezigheid; 
Bezigheden en woonwensen bepaald door 
beperkingen lichamelijke gesteldheid; 
Duidelijke scheiding tussen omgeving en 
woning, privacy blijft belangrijk; 
Woning: kleiner wonen, minder onderhoud, 
maar wel ruimte voor logees en 
werkkamer; 
Gelijkvloerse woningen, al dan niet grond
gebonden; 
Sociale status van de wijk, rust en 
veiligheid zijn zeer belangrijk; 
Wonen nabij winkels, park, stadscentrum 
en service/zorg verlenende instellingen; 
lnteractie met buurtbewoners is gewenst; 
Naarmate men ouder wordt, stelt men 
hogere eisen aan het woonmilieu, 
woonomgeving, status en sociale 
aspecten, de uitgaansmogelijkheden 
worden minder belangrijk; 

Aan de hand van de vijf woondimensies, de inhoud daarvan, en bovenstaande kenmerken 
van de bewoners wordt bepaald in welke behoeften voorzien kan worden door de 
desbetreffende dimensies. Van de verschillende dimensies wordt hierna een korte 
omschrijving weergegeven 1 waarna de behoeften waarin de verschillende dimensies kunnen 
voorzien eraan gekoppeld worden. Daarnaast wordt de behoefte-indeling volgens de theorie 
van Alderfer ook meegenomen in de schematische weergave aan het einde van deze 
paragraaf. [Berlo, 1994 Landelijk contact van de VAC's, 1997; Ministerie van VROM, 
Levensloopbestendige woningen, 1999; PPD van Noord-Holland, 1987; Vereniging NVB, 
1999; Weijers, 1998] 

1 Atkomstig uit hoofdstuk 3 
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Beschuttingsdimensie 
De woning biedt beschutting in zowel fysieke (onderdak) als in psychologische (privacy) zin. 
Het is bij uitstek het prive domein van de bewoners, de plek waar leden van het huishouden 
hun privacy kunnen hebben. 

Privacy betreft de 'persoonlijke levenssfeer' van zowel het huishouden als geheel als de 
individuele leden die er deel van uit maken en heeft niet alleen betrekking op de territoriale 
(sociale) privacy maar ook op de auditieve (akoestische) en visuele privacy. Deze dimensie, 
de beschuttingsdimensie van het wonen, kan voorzien in de behoefte aan privacy. 
Veiligheid in de woning kan diverse vormen aannemen: beveiliging tegen inbraak, snelle 
melding van eventuele rookontwikkeling en onmiddellijke waarschuwing bij persoonlijk onwel 
worden, maar ook de toegangscontrole. Deze dimensie, de beschuttingsdimensie van het 
wonen, kan voorzien in de behoefte aan veiligheid omdat hier de woning als veilig en 
beschut onderkomen gezien wordt. 

Utilitaire dimensie 
De woning is het centrum van het dagelijkse leven. In die zin vormt de woning het 
activiteitencentrum. De bewoners hebben ruimte nodig om deze activiteiten individueel 
danwel gezamenlijk te ontplooien, om zich terug te kunnen trekken of om spullen neer te 
zetten. In die hoedanigheid stelt de woning voorwaarden aan het gebruik; ze stelt grenzen 
aan de mogelijkheden om bepaalde dingen te kunnen doen. 
De activiteiten zijn onder te verdelen in algemene dagelijkse levensverrichtingen (AOL), 
zoals eten en drinken, opstaan I naar bed gaan, aankleden, persoonlijke hygiene en 
verpleegmogelijkheden en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL), zoals 
verblijven, afwassen, koken, bedden opmaken, kleding wassen en drogen, etc [Landelijk 
contact van de VAC's, 1997]. De AOL omvatten alle werkzaamheden met betrekking tot de 
persoonlijke verzorging en de HDL omvatten alle werkzaamheden met betrekking tot het 
huishoudelijk werk. 

Het uitvoeren van deze activiteiten vergt tijd, geld, en lichamelijke inspanning. lndien een 
van deze genoemde zaken niet of moeilijk mogelijk zijn ontstaat er de behoefte om de 
activiteiten uit te besteden, door anderen te laten uitvoeren. 
Als eerste bestaat de behoefte aan zorg, waarbij de uitvoering van AOL uit handen 
genomen wordt omdat men bepaalde lichamelijke belemmeringen ondervindt tijdens het 
uitvoeren van deze activiteiten. 
Daarnaast bestaat de behoefte om, het makkelijk, zonder enige tegenwerking, uitvoeren van 
activiteiten in de woning als activiteitencentrum. Deze behoefte wordt ook wet de behoefte 
aan comfort genoemd. Deze behoefte kan ook ontstaan vanwege gebrek aan tijd. Bij gebrek 
aan tijd is er de behoefte om de HDL uit te besteden, door andere te laten uitvoeren. Ook dit 
kan gezien worden als de behoefte aan comfort. Het comfort-gevoel berust met name op 
het feit dat bepaalde, eventueel vervelende, taken de leden van het huishouden uit handen 
genomen worden danwel eenvoudiger gemaakt worden. 
Vanwege drukke activiteiten buitenshuis, zoals werk en het onderhouden van sociale 
contacten, is het mogelijk dat er weinig tijd over is voor het uitvoeren van de HDL. Hierdoor 
kan de behoefte ontstaan voor het uitbesteden van deze HDL zodat hierdoor tijd-voordeel 
ontstaat. 
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Daarnaast kan dit voordeel ook ontstaan door het uitvoeren van activiteiten binnenshuis, 
welke voorheen nog buitenshuis uitgevoerd werden zeals het werk. Door deze activiteiten 
binnenshuis uit te voeren ondervindt men ender andere tijd-voordeel omdat men geen 
reistijd meer nodig heeft. Daarnaast kan er op deze wijze ook financieel voordeel ontstaan 
doordat er geen werkplek en de daaraan verbonden zaken noodzakelijk zijn. 

Omgevingsdimensie 
De derde dimensie verwijst naar de omgeving van de woonsituatie. Het gaat hierbij dus om 
de woning in relatie tot de buurt en wijk. Volgens Pennartz [uit: Smeets, De woonomgeving 
als onderdeel van de woonsituatie, 1999] raakt dit de 'kern' van het wonen. Deze kern heeft 
volgens hem te maken met de betekenis die het woonhuis en woonbuurt voor mensen 
hebben, met de intensiteit waarmee de bewoners bij hun woonhuis en woonomgeving 
betrokken zijn. 
In dit kader wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen prive, semi-openbare en openbare 
ruimten. Met name de relatie tussen de woning en de semi-openbare ruimten staat 
momenteel in de belangstelling. De afperking prive versus openbaar verwijst ondermeer 
naar het beheer en gebruik van de ruimten. De prive ruimten van de woning worden beheerd 
door individuele huishoudens welke tevens het gebruik door derden kunnen reguleren. De 
openbare ruimten kunnen door iedereen gebruikt worden. Hier is in principe interactie 
mogelijk tussen alle leden van de samenleving. In deze publieke ruimten gelden de 
gedragscodes welke door de samenleving bepaald zijn. Binnen wooncomplexen bestaan 
een aantal ruimten, welke noch prive noch openbaar zijn. Hierbij is dan sprake van 
gemeenschappelijke ruimten als gangen, loopbruggen, hallen, trappen, ontmoetingsruimten, 
ontspanningsruimten, sportruimten, etc. 

Deze woondimensie kan wat betreft de sociale woonomgeving voorzien in de behoefte aan 
contact met andere mensen, de behoefte aan sociale contacten. Wat betreft de fysieke 
woonomgeving kan deze dimensie voorzien in bepaalde behoeften aan een veilig gevoel 
wanneer men zich in de openbare ruimten bevindt, de veiligheid in de woonomgeving. 

Liggingsdimensie 
De woning is zowel naar binnen gekeerd, als naar buiten gericht. De woning is de plek, waar 
met steeds weer terugkeert (thuisbasis). De woning als uitvalsbasis wordt steeds 
belangrijker. De activiteitenpatronen van individuen en huishoudens worden echter steeds 
veelzijdiger en de mobiliteit steeds groter. Met name bij huishoudens welke in korte tijd veel 
activiteiten met elkaar moeten danwel willen combineren, is een woonlocatie in de nabijheid 
van voorzieningen en vervoersknooppunten van groot belang. 
Mensen worden in toenemende mate geconfronteerd met de tijdruimtelijke beperkingen van 
hun bestaan. Tijd wordt steeds schaarser waardoor de aanwezigheid en bereikbaarheid van 
diverse belangrijk geachte voorzieningen steeds belangrijker wordt. Compacte woonmilieus 
waarbinnen wonen, werken en recreeren maar ook educatie en winkelen op korte afstand 
van elkaar mogelijk zijn, worden voor deze huishoudens steeds belangrijker. 

Vanuit de beperkingen op het tijdruimtelijke vlak en het steeds schaarser worden van de 
beschikbare tijd ontstaat er een sterk groeiende vraag naar mogelijkheden om voordeel te 
behalen op dit vlak. 
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Naast het feit dat de aanwezigheid en nabijheid van diverse, veel gebruikte voorzieningen, 
steeds belangrijker wordt vanwege het feit dat men weinig tijd heeft om er naar toe te gaan, 
kan deze vraag ook ontstaan vanuit de behoefte aan comfort, gemak. Men vindt het 
gewoon makkelijk dat de voorzieningen direct ender handbereik zijn. 

Statusdimensie 
De woning is een zeer goed instrument voor bewoners om hun identiteit uit te dragen of om 
zich van anderen te kunnen onderscheiden. De woning biedt de basis voor sociale en 
culturele identificatie Huishoudens en de leden ervan hebben een persoonlijke omgeving 
nodig om een gevoel van eigen identiteit te ontwikkelen ten opzichte van de 'non-identiteit' 
van de wereld om hen heen. 
Naast de identificatiefunctie beidt de woonsituatie ook de mogelijkheid zich van anderen te 
onderscheiden. De woonsituatie wordt gezien als afspiegeling van en symbool voor de 
maatschappelijke positie van het huishouden. 
Deze woondimensie kan voorzien in de behoefte aan status en de nadere invulling daarvan. 

De wijze waarop de woondimensies in de woonbehoeften kunnen voorzien, de links tussen 
de woondimensies en de concrete woonbehoeften, kan schematisch weergegeven worden 
als in het schema op de volgende pagina. In dit schema is aan de linkerzijde de complexe 
woonsituatie weergegeven in de vorm van de vijf woondimensies van Smeets. Aan de 
rechterzijde zijn de woonbehoeften weergegeven, in combinatie met de indeling van de 
behoeften van de mens volgens de theorie van Alderfer. 
Tussen deze beide zijden van het schema zijn lijnen weergegeven welke het verband leggen 
tussen de woondimensies en de woonbehoeften waarin deze dimensies kunnen voorzien. 
Deze verbanden zijn echter niet eenduidig aan te geven. In dit schema zijn de logische 
verbanden weergegeven welke ook in het voorgaande van deze paragraaf zijn aangegeven. 
Daamaast is getracht de overige, theoretisch mogelijke verbanden weer te geven, deze zijn 
niet in het voorgaande van deze paragraaf besproken. 

Bij dit schema moet vermeld worden dat het voor beide doelgroepen van hoogbouw van 
toepassing is. Het daadwerkelijk verschil tussen beide doelgroepen is terug te zien bij de 
concrete invulling van deze woonbehoeften, wat in het volgende hoofdstuk plaats zal vinden. 
Hierbij wordt de mate waarin men de woonbehoeften invult en de nadruk welke men op 
bepaalde woonbehoeften legt duidelijk aangegeven. 
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6 Potentiele vraag naar diensten en producten 

6.1 lnleiding 
In dit deel van het afstudeeronderzoek wordt de potentiele vraag naar diensten en producten 
geformuleerd en vastgesteld. Dit wordt gedaan door de vertaalslag te leggen van de 
woonbehoeften, welke zijn vastgesteld in het vorige hoofdstuk, naar de potentiele, concrete 
vraag naar diensten en producten. 
Bij deze vertaalslag warden de wensen I woonbehoeften van de kopers naar concrete 
diensten en producten in en om de woning vertaald. Deze vertaalslag vindt plaats omdat de 
kopers de directe, concreet gedefinieerde wens voor een bepaalde dienst danwel product 
niet kunnen formuleren daar het aanbod van de diensten en producten nieuw is en men 
daarmee niet bekend is. De behoefte aan bepaalde zaken bestaat wel maar men weet niet 
op welke wijze, met welke middelen (=diensten en producten), deze behoeften ingevuld 
kunnen warden 1• 

Naast het feit dat bekeken moet warden welke behoeften de verschillende doelgroepen 
hebben moet oak bekeken warden met welke diensten en producten deze behoefte ingevuld 
warden. Hiervoor warden ondermeer de verschillende toepassingsmogelijkheden en de 
integratie van diensten en producten in de woningbouw zijn hiervoor geanalyseerd2

• 

Voor alle woonbehoeften van de potentiele doelgroepen van hoogbouw wordt aan de hand 
van de analyse van het huidige aanbod van diensten en producten vastgesteld welke 
diensten danwel producten noodzakelijk zijn voor de invulling van deze behoeften. 
Daarnaast wordt bekeken welke aanvullende, toekomstige diensten en producten 
theoretisch gezien oak zouden kunnen zorgen voor de invulling van de woonbehoeften. 

6.2 Vaststellen potentiele vraag 
Alvorens in te gaan op de invulling van de woonbehoeften met behulp van diensten en 
producten warden de voor dit onderzoek geldende definities voor de begrippen dienst en 
product uit hoofdstuk 2 nogmaals weergegeven. 

Dienst: 

Product: 

"Een (economische) activiteit waarmee men iemand van nut is - zijn belang 
bevordert - door zijn persoonlijk welzijn te vergroten of door het verbeteren van 
een eigendom" 

"Een tastbare voorziening en/of installatie waarmee men iemand van nut is - zijn 
belang bevordert - door zijn persoonlijk welzijn te vergroten of door het verbeteren 
van een eigendom" 

1 Ter vergelijking, de auto-industrie: een bestuurder heeft de behoefte aan veiligheid, de ontwikkelaar/fabrikant 
van de auto vertaald deze behoefte naar concrete zaken zoals ABS en een airbag. 

2 Overzicht aanbod van diensten en producten in bijlage 11 .3 
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Zeals reeds geconcludeerd is in het vorige deel van dit afstudeeronderzoek hebben de 
potentiele doelgroepen van hoogbouw een diversiteit aan woonbehoeften. Deze 
woonbehoeften zijn bij alle doelgroepen aanwezig. Ze warden echter niet bij elke doelgroep 
op de zelfde wijze en in de zelfde mate ingevuld. Het is mogelijk dat een doelgroep meer 
waarde hecht aan de invulling van een aantal specifieke behoeften boven de invulling van 
andere woonbehoeften. Aan deze specifieke behoeften hangt deze doelgroep dan meer 
gewicht dan aan de andere woonbehoeften. 
Woonbehoeften waaraan elke doelgroep invulling wil geven, zijn de behoefte aan privacy, 
veiligheid in en rand de woning, zorg, comfort, voordeel, sociale interactie, veiligheid in de 
woonomgeving en status. 
Huishoudens jonger dan 55 jaar zien bepaalde behoeften als comfort en sociale interactie op 
een andere wijze ingevuld dan de huishoudens ouder dan 55 jaar. Daarbij kan aangegeven 
warden dat bij deze doelgroep een grate behoefte bestaat aan tele-mogelijkheden, uitgaans
en ontspannings-mogelijkheden, uitstraling en exclusiviteit. Aan deze behoeften warden door 
deze doelgroep een grater gewicht gehangen dan aan andere behoeften. 
De huishoudens ouder dan 55 jaar hebben meer behoefte aan zorg, privacy en sociale 
interactie en hangen aan deze behoeften een grater gewicht dan aan andere behoeften. 

Onderstaand volgt een omschrijving van de verschillende woonbehoeften waarbij telkens 
wordt aangegeven met welke diensten en producten deze behoeften mogelijk ingevuld 
zouden kunnen warden. Ter afsluiting van elke omschrijving wordt schematisch de inhoud 
en deze invulling van de desbetreffende woonbehoefte weergegeven. 
In combinatie met het mogelijke gewicht dat door de verschillende doelgroepen aan de 
woonbehoeften gehangen wordt, zal dit resulteren in een overzicht van de potentiele 
doelgroepen van hoogbouw met hun woonbehoeften. Hierbij wordt aangegeven met welke 
diensten danwel producten deze woonbehoeften daadwerkelijk ingevuld kunnen warden 
ingeval een woonsituatie in een hoogbouwcomplex. 

Privacy 
Privacy betreft de 'persoonlijke levenssfeer' van zowel het huishouden als geheel als de 
individuele leden die er deel van uit maken en heeft niet alleen betrekking op de territoriale 
(sociale) privacy maar oak op de auditieve (akoestische) en visuele privacy. 
De beschuttingsdimensie van het wonen kan voorzien in de behoefte aan privacy. 
De mogelijkheden voor privacy voor de leden in een huishouden wordt grotendeels bepaald 
door een samenspel van grootte, plattegrond en rekwisieten enerzijds en positie, toewijzing 
van ruimtes en gedragscodes anderzijds [Pennartz, De kern van het wonen op het spoor, 
uit: Smeets, Woningbeheer, 1999]. Daarnaast spelen de ligging van het gebouw, de inkijk en 
de bouwstijl hierbij een belangrijke rol. Op deze wijze is er voldoende ruimte en zijn er 
voldoende ruimten (vertrekken) in de woning om elk lid van een huishouden een eigen plek 
te geven. Oak kan er op deze wijze ruimte gecreeerd warden voor eventuele gasten. 
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Mogelijke diensten en producten in de woning en het complex voor het voorzien in de 
privacy-behoefte vormen de toegangscontrole in de vorm van een keycard en videofoon 
voor het openen van toegangsdeuren en I of een receptioniste en bewakingscamera's 
(ongenode gasten kunnen niet zondermeer het complex betreden) en de hotel- I 
logeerkamers (gasten en logees krijgen hun eigen vertrek I ruimten en maken geen inbreuk 
op de privacy van het huishouden). Met deze diensten en producten wordt met name de 
territoriale privacy gewaarborgd. De auditieve en visuele privacy wordt met name 
gewaarborgd door de bouwtechnische kwaliteit en het type plattegrond. 

lnb:oud 
terrlloi'iale privacy 

auditieve privacy bouwtechnische kwaliteit; 
muziekruimte (complex); 

Schema 6.1 : Mogelijke diensten en producten voor het voorzien in de privacybehoefte 

Veiligheid in en rond de woning 
Veiligheid in en rond de woning kan diverse vormen aannemen: beveiliging tegen inbraak, 
snelle melding van eventuele rook- en gasontwikkeling en onmiddellijke waarschuwing bij 
persoonlijk onwel worden, bij vallen of breken van ledematen. Ook de toegangscontrole in 
de vorm van een keycard en een receptioniste zijn hiervoor goede voorbeelden. 
De beschuttingsdimensie van het wonen kan voorzien in de behoefte aan veiligheid omdat 
de woning in deze dimensie als een veilig en beschut onderkomen gezien wordt. Zaken 
welke hieraan bij kunnen dragen zijn geclassificeerd hang en sluitwerk en een rookmelder. 
Belangrijk voor deze woonbehoefte is dat er diensten en producten geleverd worden die 
bijdragen aan een beter gevoel van veiligheid voor de bewoner en die snel alarmeren bij 
calamiteiten. 

Mogelijke diensten en producten voor het voorzien in de veiligheids-behoefte zijn inbraak
alarmering, brand-alarmering, brand-blus-systeem (sprinkler-installatie), sociale 
(persoonlijke) alarmering, aanwezigheidsdetectie en -simulatie, video-intercom, home
control, en toegangscontrole door de keycard danwel de receptioniste. Dit zijn allen diensten 
en producten welke in de woning en het complex aanwezig zijn. Eventuele aanvullende 
diensten als een directe melding van onraad bij een beveiligingsbedrijf of de brandweer 
komen van buiten de woning. 
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melding rook- en gasontwikkeling 

d assificalie h&s werk; 
politie-keurmerk; 
inbraak-alarmering bij beveiligings
dienst; 
toegangscontrole; 
video-intercom; 

brand-alarmering bij beveiligingsdienst; 
brand-blus-systeem; 
rookmelder(s); 

waarschuwing bij pers. onwel warden, aanwezigheidsdetectie / -simulatie; 
bij vallen of breken van ledematen sociale (persoonlijke) alarmering; 

woningaanpassingen; 
home-conlrol; 

Schema 6.2: Mogelijke diensten en producten voor het voorzien in de veiligheidsbehoefte in en rond de woning 

Zorg 
Bij de behoefte aan zorg wordt met name gedoeld op het uit handen nemen van de 
uitvoering van een aantal dagelijkse levensverrichtingen. Binnen de dagelijkse 
levensverrichtingen kan een onderscheid gemaakt warden in algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (AOL), zoals eten en drinken, opstaan I naar bed gaan, aankleden, 
persoonlijke hygiene en verpleegmogelijkheden en de huishoudelijke dagelijkse 
levensverrichtingen (HDL), zoals verblijven, afwassen, koken, bedden opmaken, kleding 
wassen en drogen, etc. Met name belemmeringen voor het uitvoeren van de AOL leiden tot 
de behoefte aan zorg. Een voor ouderen geschikte woonsituatie zal belemmeringen tav het 
uitvoeren van AOL zoveel mogelijk dienen weg te nemen danwel te compenseren [Landelijk 
contact van de VAC's, 1997]. Dit kan ondermeer gebeuren door het maken van een aantal 
woningaanpassingen waardoor de mobiliteit enigszins beter wordt. 
De behoefte aan zorg vloeit voort uit de bestaansbehoefte (existence needs) van de mens. 
Deze behoefte wordt met name geuit door hulp-behoevenden als ouderen, blinden en 
slechtzienden welke alien hogere eisen aan de woning stellen doordat de spierkracht, 
lichaamslengte en reikwijdte niet optimaal is. De kwetsbaarheid van deze groepen neemt 
toe, de kans op mobiliteitsproblemen wordt groter en daardoor neemt de behoefte aan zorg 
en hulp ook toe. Met name de ouderen zijn in dit kader de belangrijkste doelgroep door de 
combinatie van de toenemende vergrijzing en het langduriger zelfstandig willen wonen. Het 
toepassen van het Seniorenlabel, maar ook projecten als 'beschermd wonen' en 
woonzorgcomplexen kunnen dit voor een groot deel waarborgen. 
In de behoefte aan zorg kan voorzien worden door de utilitaire dimensie van het wonen. 

Mogelijke diensten en producten in de woning en het complex voor het voorzien in de zorg
behoefte wat betreft de AOL moet gedacht worden aan maaltijdenservice, medische 
verzorging, haarverzorging en pedicure aan huis en eventueel sociale (persoonlijke) 
alarmering. Wat betreft de HDL moet gedacht worden aan een hulp in de huishouding. Bij de 
verlening van deze dienst wordt echter niet alleen voorzien in de behoefte aan zorg, er kan 
met deze dienst namelijk oak invulling gegeven worden aan de behoefte aan comfort en de 
behoefte aan voordeel. 
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Diensten en prodi.teten 
- l uflbMleden, hulp bij ADL; 

sociale (persoonlijke) alarmering; 
medische verzorging; 
haarverzorging aan huis; 
pedicure aan huis; 

maaltijdenservice; 
boodschappenservice; 
huishoudelijke hulp; 
wonin aan assin .en; 

Schema 6.3: Mogelijke diensten en producten voor het voorzien in de zorgbehoefte 

Belangrijk hierbij te vermelden is dat de woning aan bepaalde functionele kwaliteiten moet 
voldoen alvorens deze diensten en producten geleverd kunnen gaan worden, zoals het 
woonprogramma, het aantal kamers, de restruimte en de uitrusting van de woning. Naast de 
hierboven genoemde demografische groei van het aantal ouderen leidt ook het zogenoemde 
substitutiebeleid binnen de zorgsector tot een toenemende vraag aan zorg binnenshuis. Dit 
beleid is er namelijk gericht op het stimuleren van het zelfstandig wonen van ouderen. Niet 
alleen de kwantitatieve vraag naar zorg in en om de woning zal toenemen, maar ook de 
kwalitatieve vraag naar zorg zal hierdoor toenemen. 

Comfort 
Comfort richt zich met name op het gebruiks- en woongemak van de leefomgeving van de 
mens. Zowel de beschuttings-, de utilitaire- als de liggingsdimensie kunnen voorzien in de 
behoefte aan comfort. 
Bij de beschuttingsdimensie wordt de woning beschouwd als veilige plek, als een veilig 
onderkomen. De fysieke eigenschappen van de woning welke hierbij een rol spelen, 
waarborgen het comfort op het gebied van warmte, geluid, vocht, e.d. Daarnaast kan deze 
dimensie voorzien in de behoefte aan comfort in de zin van de onderhoudsvriendelijkheid en 
de duurzaamheid van de woning tijdens het gebruik. Tevens waarborgen de grootte van de 
plattegrond, de positie en toewijzing van de kamers ook voor een deer het wooncomfort van 
de woning. 
Bij de utilitaire dimensie wordt de woning beschouwd als activiteitencentrum. Activiteiten 
welke in en om de woning uitgevoerd kunnen worden, zijn onder meer de HDL zoals 
afwassen, koken, beden opmaken, kleding wassen en drogen en alle nevenactiviteiten als 
boodschappen doen, strijken en afval afvoeren maar ook aan het besturen en aansturen van 
alle huishoudelijk en electronische apparatuur. Daarnaast wordt de woning gebruikt voor 
activiteiten als verblijven, spelen, studeren, thuiswerken, planten verzorgen, bezoek 
ontvangen, slapen, eten, verzorging van huisdieren, contact met de natuur, etc. In de 
behoefte aan comfort kan bij uitvoering van deze activiteiten voorzien worden door de 
uitbesteding van een aantal van deze activiteiten danwel het eenvoudiger maken van de 
uitvoering van deze activiteiten. De leden van het huishouden moeten hierbij (voortdurend) 
de afweging maken tussen het zelf uitvoeren van een activiteit danwel het uitbesteden van 
(een deel van) de uitvoering van de activiteit. In de hoedanigheid van de woning als 
activiteitencentrum stelt de woning en I of het complex voorwaarden aan het gebruik. 
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Ze biedt de mogelijkheid bepaalde dingen te doen en andere te laten. De behoefte aan 
comfort kan ingevuld warden door de functionele kwaliteiten van de woning. Het 
woonprogramma van de woning, het aantal kamers, de restruimte en de uitrusting bepalen 
in hoge mate of de woning voor bepaalde functies geed of minder geed geschikt is. Het 
comfort-gevoel berust oak op het feit dat bepaalde, eventueel vervelende, taken de leden 
van het huishouden uit handen genomen warden danwel eenvoudiger gemaakt warden. 
Bij de liggingsdimensie wordt de woning beschouwd als deel van netwerk. De woning wordt 
hier gezien als thuisbasis van waaruit de leden van het huishouden naar de diverse 
(openbare) voorzieningen in de omgeving gaan voor werken, wonen danwel recreeren. In de 
behoefte aan comfort kan voorzien warden door een aantal van deze voorzieningen dichter 
naar de woning toe te halen en eventueel zelfs in het complex op te nemen waardoor het 
makkelijker, eenvoudiger wordt deze voorzieningen te bereiken. 

Mogelijke diensten en producten in de woning en het complex voor het voorzien in de 
behoefte aan comfort zijn in de eerste plaats een onderhoudscontract voor het 
kopersonderhoud. 
Daarnaast kunnen diensten en producten als huishoudelijke hulp, maaltijdenservice, 
textielverzorging en -bezorging, boodschappendienst, afval-ophaaldienst, home-control, 
technische dienst verzorgt door de huismeester, uitlaten en oppassen op huisdieren 
voorzien in de behoefte aan comfort. Gezien het feit dat huishoudens steeds meer taken van 
huishoudelijke aard gaan uitbesteden zullen naast bovengenoemde diensten en producten 
oak andere diensten en producten ontwikkeld warden om op deze trend in te kunnen spelen. 

Tenslotte kunnen oak diensten en producten als wijnkelder, sauna, bibliotheek, een 
recreatie- of een muziekruimte, vervoer met of zonder chauffeur, post- en pakketbezorging 
aan de deur, reparatie en bezorging van schoenen en lederwaren, verhuis-service, een 
schoonheidsspecialiste aan huis, communicatie en tele-mogelijkheden als home-control, een 
tele-netwerk en beheer op afstand voorzien in de behoefte aan comfort. De laatst genoemde 
producten zorgen ervoor dat de woning uitermate geschikt kan zijn als werkplek, 
winkelcentrum, zorgcentrum, studieplek, etc. 
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PotenMle vraag naar diensten en producten 

uitbesteding HDL activiteiteo 
EJiensten en produeten ~ i~ .. 
boodschappendienst: 
maaltijdenservice; 
huishoudelijke hulp; 
verzorging huisdieren; 
onderhoudscontract kopersonderhoud; 
verhuis-service; 1 

afval-ophaak:lienst; 
technische dienst; 

bereikbaarheid (openb.) voorzieningen schoonheidsspecialiste aan huis; 
textielverzorging, bezorging; 
post- I pakketbezorging aan de deur; 
reparatie en bezorging schoenen I 
lederwaren; 
bibliotheek, bezorgen van boeken; 
wijnkelder, bezorgen van wijn; 
vervoer met chauffeur; 
vervoer zonder chauffeur; 

1 woongemak in leefomgeving recreatie-ruimte (complex); 
sauna (woning); 
zwembad (complex); 
muziek-kamer (complex); 
beheer op afstand; 
home-control; 
tele-<netwerk.; 

Schema 6.4: Mogelijke diensten en producten voor het voorzien in de comfortbehoefte 

Voordeel 
De behoefte aan voordeel speelt zich met name af op het gebied van het financiele en tijd
ruimte budget dat het huishouden ter beschikking heeft. Zowel de utilitaire als de 
liggingsdimensie van het wonen kan in deze behoefte voorzien. 
Zeals reeds een aantal malen vermeld, bekijkt de utilitaire dimensie de woning als 
activiteitencentrum. Het uitbesteden van (een aantal) activiteiten, waardoor de leden van het 
huishouden tijd overhouden voor andere zaken als het onderhouden van sociale contacten 
en ontspannen, kan voorzien in de behoefte aan voordeel. 
Bij de liggingsdimensie wordt de woning beschouwd als deel van een netwerk. Het letterlijk 
dichter naar de woning toe halen van een aantal (openbare) voorzieningen kan voordeel 
opleveren doordat het bereiken van deze voorzieningen minder tijd in beslag neemt. 
Daarnaast bieden de vele tele-toepassingen de mogelijkheid om voorzieningen visueel 
dichterbij te halen. Hierdoor kunnen de leden van het huishouden vanuit de woning deze 
voorzieningen bereiken waardoor zij niet verplicht zijn naar buiten te gaan, waardoor 
tijdvoordeel ontstaat. De dienstverlening van deze (openbare) voorzieningen kan op deze 
wijze waarschijnlijk goedkoper plaatsvinden. De eventuele kostendaling kan mogelijkerwijs 
doorvertaald worden naar de huishoudens. Telebankieren is hier reeds een geed voorbeeld 
van. Een ander voorbeeld hiervan is de monitoring van de energie-meters van de nuts
voorzieningen. Door deze monitoring worden de kosten duidelijk bij de huishoudens ender 
ogen gebracht waardoor deze mogelijkerwijs bewuster omgaan met de energie waardoor 
financieel voordeel ontstaat. 
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Potentiele vraag naar diensten en producten 

Mogelijke diensten en producten voor het voorzien in de behoefte aan voordeel zijn die 
diensten en producten welke activiteiten van de leden van het huishouden overnemen als de 
huishoudelijke hulp, maaltijdenservice, textielverzorging en -bezorging, boodschappen
dienst, afval-ophaaldienst, technische dienst verzorgt door de huismeester, uitlaten en 
oppassen op huisdieren. Daarnaast kunnen de tele-netwerken en home-control voorzien in 
de behoefte aan voordeel daar met behulp van de netwerken telediensten genoten kunnen 
worden en met behulp van de home-control ender andere de energie-meters gemonitord 
kunnen worden. 

lnhotid 
tinancil le budget 

tijd-ruimte budget 

roducten 

tele-netwerk; 
home-control; 
huishoudelijke hulp; 
boodschappendienst; 
maaltijdenservice; 
verzorging huisdieren; 
textielverzorging , bezorging ; 
afval-ophaaldienst; 
technische diensl; 

Schema 6.5: Mogelijke diensten en producten voor het voorzien in de behoefte aan voordeel 

Sociale contacten 
De behoefte aan sociale contacten, waarin wordt voorzien in de omgevingsdimensie van het 
wonen, bestaat zowel bij de huishoudens jonger dan 55 jaar als bij de huishoudens ouder 
dan 55 jaar. Er moet echter wel een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de 
behoefte aan sociale contacten van de jonge huishoudens en die van de oudere 
huishoudens daar deze behoefte gebaseerd is op andere motivaties en dus ook door andere 
diensten en producten ingevuld dient te worden. 
Bij de huishoudens ouder dan 55 jaar is deze behoefte geboren vanuit het feit dat ze voor 
het overgrote deel niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Daardoor krijgt deze 
doelgroep meer vrije tijd welke men graag invult door het onderhouden van sociale 
contacten met leeftijdsgenoten in de vorm van het ontvangen van bezoek maar ook door het 
bijwonen van samenkomsten. 
Bij huishoudens jonger dan 55 jaar is deze behoefte geboren vanuit het feit dat deze 
doelgroep behoefte heeft aan afleiding naast de betaalde baan in de vorm van uitgaans- en 
ontspanningsmogelijkheden. Deze vorm van sociale contacten kan plaats vinden door het 
ontvangen van bezoek maar vind met name buitenshuis, in openbare voorzieningen als 
cafes, bioscopen en theaters plaats. Vanwege het krappe tijdsbudget van deze doelgroep is 
de nabijheid en de bereikbaarheid van deze openbare voorzieningen zeer belangrijk. 
Bij beide doelgroepen moet de kanttekening geplaatst worden dat de behoefte aan sociale 
contacten zowel in de woning of het complex als in de woonomgeving ingevuld kan worden. 
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Potenti~le vraag naar diensten en producten 

Mogelijke diensten en producten in de woning en het complex voor het voorzien in de 
behoefte aan sociale contacten in de woning zijn aparte ruimten voor het ontvangen van 
gasten, een logeerkamer en een tweede of derde badkamer. 
Mogelijke diensten en producten op complexniveau zijn vervoer met chauffeur (op bezoek 
gaan bij vrienden), recreatie-ruimte (buurtactiviteiten), een muziek-kamer , een hotel- of 
logeerkamer en een gemeenschappelijke tuin. 

fnhoud 

in het complex 

in de woonomgeving 

volcfoende ruimte voor ontvang:en van 
gasten (woning); 

hotel-/ logeerkamer (complex); 
recreatie-ruimte (complex); 
muziekkamer (complex); 
verjaardagskamer (complex); 
gemeenschappelijke tuin ; 

tennisbaan, zwembad; 
vervoer met chauffeur, taxi; 

Schema 6.6: Mogelijke diensten en producten voor het voorzien in de behoefte aan sociale contacten 

Veiligheid in de woonomgeving 
Bij de behoefte aan veiligheid in de woonomgeving, waarin wordt voorzien door de 
omgevingsdimensie van het wonen, kan een onderscheid gemaakt warden in fysieke en 
sociale veiligheid. Met fysieke veiligheid wordt gedoeld op de verkeersveiligheid op straat. Bij 
de sociale veiligheid speelt de leefbaarheid van de buurt een grate rel. Het begrip 
leefbaarheid valt samen met 'een goede woningvoorraad, toegankelijkheid en bruikbaarheid 
van voorzieningen en goede sociale verhoudingen'. Daarnaast valt dit beg rip ook samen met 
negatieve zaken als 'extreme overlast, criminaliteit, vandalisme, openbaar geweld, en 
verpaupering' [Smeets, Woningbeheer: dimensies van het wonen, 1999]. 
In het kader van de veiligheid van de woonomgeving meet ook de trend van de steeds groter 
wordende vraag naar een duidelijke scheiding tussen prive en openbaar genoemd warden. 
De scheiding tussen prive en openbaar domein wordt steeds belangrijker. Met name voor 
specifieke doelgroepen als ouderen, alleenstaande vrouwen en de beter gesitueerden en in 
specifieke, vooral stedelijke gebieden. De grens tussen prive en openbaar wordt niet alleen 
steeds belangrijker, deze grens zal ook steeds verder naar buiten verlegd warden, steeds 
verder van de 'eigen voordeur' vandaan. 

Diensten en producten welke een invulling zouden kunnen geven aan deze behoefte zijn 
een goede inrichting en aankleding van straten en openbaar groen en de openbare ruimten, 
goede straatverlichting (waardoor geen donkere hoeken ontstaan) en eventueel een 
buurtwacht danwel een buurtpreventieproject ondersteund door een elektronisch systeem 
voor onderlinge alarmering. 
Daarnaast kan de drempel tussen prive en openbaar domein vergroot warden door 
ondermeer een goede toegangscontrole door middel van keycard controle en de 
aanwezigheid van een receptioniste. 
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Potentiele vraag naar diensten en producten 

·1 

sociale veiligheid: toegangscontrole; 
buurtwacht; 
ilu u:rtpreventieprn· ct; 

Schema 6. 7: Mogelijke diensten en producten voor het voorzien in de behoefte aan veiligheid in de 
woonomgeving 

Status 
Bij de behoefte aan status, welke voortvloeit uit de statusdimensie van het wonen, spelen 
imago, uitstraling, succes, erkenning, respect en exclusiviteit een grote rol. Samen met stijl, 
inrichting, aankleding, grootte en uitstraling van de woning, de sociale klasse van de buurt
bewoners en wellicht ook het uitzicht van de woning krijgen de huishoudens een bepaalde 
status. Deze aspecten van het wonen zorgen ervoor dat het huis ook een 'thuis' wordt. De 
behoefte aan status is een overall-behoefte. De mate waarin een huishouden een bepaalde 
status heeft, is namelijk afhankelijk van de totale woning, het complex en de woonomgeving 
met alle diensten en producten daar bij genomen. 

De aanwezigheid van diensten en producten, het imago, het niveau en de uitstraling daarvan 
geven een bepaald imago en status-gevoel net als dat men dat ondervindt bij een 
lidmaatschap van een golfclub of een rotaryclub. 
Diensten en producten in en om de woning welke duidelijk de behoefte aan status en 
kwaliteit benadrukken zijn de aanwezigheid van een wijnkelder, een muziek-kamer, een 
hotel- of logeerkamer, een tennisbaan, een zwembad, een sauna en de aanwezigheid van 
een panoramadak. Daarnaast blijkt de status ook uit het gebruik maken van de diensten van 
een binnenhuis-architect, en zoals gezegd uit het imago, het niveau en de uitstraling van de 
aanwezige, overige diensten en producten. 

r 
lnholld 
imago 
uitstraling 
succes 
erkenning 
respect 
exclusiviteit 

Imago vi:fdleosten: 
niveau vd diensten; 
uitstraling vd diensten; 
imago vd producten; 
niveau vd producten; 
uitstraling vd producten; 
wijnkelder; 
muziek-kamer (complex); 
hotel- / logeerkamer; 
tennisbaan (complex); 
zwembad (complex); 
sauna (woning); 
panoramadak (complex); 
blr1111enh1.1ls-archi!eci; 

Schema 6.8: Mogelijke diensten en producten voor het voorzien in de behoefte aan status 
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PotenMle vraag naar diensten en producten 

In onderstaande schema's is voor beide potentiele doelgroepen van hoogbouw 
weergegeven op welke wijze de woonbehoeften standaard invulling krijgen en met welke 
diensten danwel producten de woonbehoeften extra ingevuld kunnen worden. Hierbij is 
rekening gehouden met het gewicht dat de verschillende doelgroepen aan de verschillende 
woonbehoeften hangen. 

veiligheid in en 
rond de woning 

zorg 

comfort 

voordeel 

sociale interactie 

veiligheid in de 
woonomgeving 

Standaard : 

.. 
bezettit1gagrsad va woning: 
type en grootte vd plattegrond; 
indeling plattegrond; 
bouwtechnische kwaliteit; 
gedragscodes; 
llgging1, l nkijk , IJouwstiD; 
classiflcatie h.!'5 werk; 
politie-keurmerk; 
rookmelder; 

hescliik!baarlleid van ruimles; 
telecommunicatie; 
woonprogramma; 
aantal kamers; 
uitrusting vd woning; 

n~tl~held en beralkbaarheid: 
openbare voorz.; 

logeerltamer. 
extra badkamer; 

vc,rfichlil'lg en inrlchtlng straat 
buurtpreventieproject; 

Dianste -·-

lcei'fangscxmtrole door 
receptioniste; 

rnbra.ak-ala!'merlog b~ 
beveiligingsdienst; 
brand-alarmering bij 
beveiligingsdienst; 
toegangscontrole door 
rece:ptionisle; 
~allijdenservice:~ 
huishaudellike hulP: 
bood's.chappentUenst: 
maaltijdenservice; 
vervoer met chauffeur; 
vervoer zonder chauffeur; 
huishoudelijke hulp; 
verzorging huisdieren; 
textielverzorging, bezorging; 
post-/ pakketbezorging aan de 
deur; 
reparatie en bezorging 
schoenen / lederwaren; 
onderhoudscontract 
kopersonderhoud; 
verhuis-service; 
afval-ophaaldienst; 
technische dienst; 
schoonheidsspecialiste aan 
htJl!S; 
bedll'!g~n van l'\'Drtillg;e"~ 
uitbesteden HDL; 
huishoudelijke hulp; 
boodschappendienst; 
maaltijdenservice; 
verzorging huisdieren; 
textielverzorging, bezorging; 
afval-ophaaldienst; 
technische dlenst; 
vervoer met d:1a1Jffeur; 

~oegaogscoritfOle door 
receptioniste; 
buurtwacl'lt: 

hotel- I rogeerkamer; 
muziekkamer; 
toegangscontrole door keycard; 

vldeo-ll"ltel'O)'tn; 
home-control; 
brand-blus-systeem ; 
toegangscontrole door keycard; 

hom~conlml; 
wijnkelder; 
sauna; 
bibliotheek; 
beheer op afstand; 
tele-netwerk ; 
muziek-kamer; 
zwembad; 

tele-netwerk : 
home-control; 

hol.l!'l- / logeerkamer; 
gemeenschappelijke tuin ; 
lennJ~baan, .ZWtlmbad; 
loega!lgsoonlrole door keycarn; 

Schema 6.9: Diensten en producten voor invulling woonbehoeften huishouden jonger dan 55 jaar 
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privacy 

veiligheid in en 
rond de woning 

zorg 

comfort 

voordeel 

sociale interactie 

veiligheid in de 
woonomgeving 

bezettingsgraad vd woning; 
type en grootte vd plattegrond; 
indeling plattegrond; 
bouwtechnische kwaliteit; 
gedragscodes; 
liggin , inkrk, bouwstijl; 
classificatie h&s werk; 
politie-keurmerk; 
rook me Ider; 
woningaanpassingen; 

woningaanpassingen; 

beschikbaarheid van ruimtes; 
telecommunicatie; 
woonprogramma; 
aantal kamers; 
uitrusting vd woning ; 

nabijheid en bereikbaarheid 
openbare voorz.; 

logeerkamer; 
extra badkamer; 
buurthuis; 

vertichting en inrichting straat; 
buurtpreventieproject; 

Potenti~le vraag naar diensten en producten 

toegangscontrole door 
receptioniste; 

sociale (persoonlijke) 
alarmering; 
inbraak-alarmering bij 
beveiligingsdienst; 
brand-alarmering bij 
beveiligingsdienst; 
toegangscontrole door 
receptioniste; 
uitbesteden, hulp bij AOL; 
sociale (pers.) alarmering; 
medische verzorging; 
haarverzorging aan huis; 
pedicure aan huis; 
maaltijdenservice; 
boodschappendienst; 
huishoudelrke hulp; 
boodschappendienst; 
maaltijdenservice; 
vervoer met chauffeur; 
vervoer zonder chauffeur; 
huishoudelijke hulp; 
verzorging huisdieren; 
textielverzorging, bezorging; 
post- I pakketbezorging aan de 
deur; 
reparatie en bezorging; 
schoenen / lederwaren; 
onderhoudscontract 
kopersonderhoud; 
verhuis-service; 
afval-ophaaldienst; 
technische dienst; 
schoonheidsspecialiste aan 
huis; 
bedingen kortingen; 
uitbesteden HDL; 
huishoudelijke hulp; 
boodschappendienst; 
maaltijdenservice; 
verzorging huisdieren; 
textielverzorging, bezorging; 
afval-ophaaldienst; 
technische dienst; 
vervoer met chauffeur; 

toegangscontrole door 
receptioniste; 
buurtwacht; 

notel- / logeerkamer; 
muziekkamer; 
toegangscontrole door keycard; 

aan1wezigheldsdetectie I -
simulatie; 
video-intercom; 
home-control; 
brand-blus-systeem; 
toegangscontrole door keycard; 

home-control: 
wijnkelder; 
recreatie-ruimte; 
sauna; 
bibliotheek; 
beheer op afstand; 
tele-netwerk; 
muziek-kamer; 
zwembad; 

te:1e-11etwerk; 
home-control; 

hotel- I togeerkamer; 
recreatie-ruimte; 
muziek-kamer; 
verjaardagskamer; 
gemeenschappelijke tuin; 
tennisbaan, zwembad; 
t-cegangscontJ.ore door keycaro; 

Schema 6.10: Diensten en producten voor invulling woonbehoeften huishouden ouder dan 55 jaar 
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Bouwkundige oplossingen 

7 Bouwkundige oplossingen 

7.1 lnleiding 
De voorlaatste stap in het onderzoeksmodel van dit afstudeeronderzoek is een analyse van 
de bouwkundige oplossingen welke noodzakelijk zijn om de diensten en producten, welke 
het resultaat van de voorgaande stap zijn, te kunnen implementeren in een 
hoogbouwcomplex danwel te kunnen leveren aan de bewoners. Hierbij wordt gedoeld op de 
bouwkundige oplossingen welke in het hoogbouwcomplex aanwezig moeten zijn, alvorens 
de levering van de dienst danwel het product mogelijk is. Tevens worden hier de 
bouwkundige oplossingen weergegeven welke noodzakelijk zijn voor het beheer van 
bepaalde diensten danwel producten. 

Voordat nader ingegaan wordt op de bouwkundige oplossingen moet bekeken worden welke 
diensten en producten daadwerkelijk deze bouwkundige oplossingen nodig hebben. Hiervoor 
wordt een onderscheid gemaakt tussen gebouw-gebonden en gebouw-ongebonden 
diensten. Voor de producten wordt dit onderscheid niet aangehouden daar deze altijd 
gebouw-gebonden zijn. 
De gebonden diensten en de producten hebben wel een bouwkundige oplossing nodig 
alvorens deze geleverd kunnen worden, de ongebonden diensten hebben deze niet nodig en 
kunnen daardoor onafhankelijk van de woning of het complex geleverd worden. 

Daarnaast zal bekeken worden wat voor bouwkundige oplossingen noodzakelijk zijn voor de 
implementatie van de diensten danwel producten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen voorzieningen van bouwtechnische en voorzieningen van installatietechnische aard. 
Tevens worden, indien dit noodzakelijk is, de verschillende niveaus van de diensten en 
producten vastgesteld. Hierbij wordt het onderscheid tussen individuele en collectieve 
diensten en producten aangehouden, net als bij de vaststelling van het huidige aanbod van 
diensten en producten 1• 

Nadat vastgesteld is welke diensten en producten bouwkundige oplossingen nodig hebben, 
kan een overzicht opgesteld worden van de noodzakelijke bouwkundige oplossingen om die 
diensten en producten te kunnen leveren, op individueel danwel collectief niveau waarmee in 
de behoeften van de potentiele doelgroepen van hoogbouw kan worden voorzien. 

7.2 Gebouw-gebonden en gebouw-ongebonden diensten en producten 
Zoals in de inleiding is aangegeven zijn de diensten en producten onder te verdelen in 
'gebouw-gebonden diensten' en 'gebouw-ongebonden diensten' en 'producten'. Alvorens 
hier verder op in te gaan, zal van beide begrippen een, voor dit afstudeeronderzoek 
geldende, definitie weergegeven worden. 

1 Zie bijlage 11.3: 'Aanbod van diensten en voorzieningen' 
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Bouwkundige oplossingen 

Gebouw-gebonden: 
"Alie producten en die diensten welke, voor de levering ervan, afhankelijk zijn van 
de aanwezigheid van bepaalde, specifieke bouwkundige voorzieningen in het 
complex danwel de woning (en niet enkel afhankelijk zijn van algemene, standaard 
voorziening). Zander de aanwezigheid van deze voorzieningen kan het product 
danwel dienst niet geleverd warden." 

Gebouw-ongebonden: 
"Alie diensten welke, voor de levering ervan, niet afhankelijk zijn van de 
aanwezigheid van bepaalde, specifieke bouwkundige voorzieningen in het complex 
danwel de woning. Deze diensten kunnen onafhankelijk van het complex en de 
woningen geleverd warden." 

De gebouw-ongebonden diensten warden niet verder in dit afstudeeronderzoek 
meegenomen daar zij onafhankelijk van enige, specifieke bouwkundige voorziening in het 
complex geleverd kunnen worden en omdat een projectontwikkelaar daar verder geen 
invloed op heeft. 
Een goed voorbeeld van een gebouw-gebonden dienst is de persoonlijke alarmering welke 
niet plaats kan vinden zonder dat er bepaalde installatie technische voorzieningen 
opgenomen zijn in het complex. 
Een goed voorbeeld van een ongebonden dienst is het vervoer met chauffeur. De levering 
van deze dienst behoeft geen bouwkundige oplossing in het complex. De voorziening, in de 
vorm van de telefoon, om deze dienst te bestellen kan niet gezien warden als bouwkundige 
oplossing daar dit een standaard voorziening in de woning is en geen specifiek voor de 
dienst noodzakelijke voorziening. 

In de onderstaande figuur is het continuum weergegeven dat is besproken bij de 
begripsbepaling aan het begin van het afstudeeronderzoek2

• Hierbij is de driedeling van, 
product, gebouw-gebonden dienst en gebouw-ongebonden dienst in het continuum 
weergegeven. 

product ---------- -------------- -- dienst 

-----
product 

----- gebouw-gebonden 

~ 

gebouw-ongebonden 
dienst 

gebouw gebonden ------------------ gebouw-ongebonden 

Figuur 7.1: Driedeling geplaatst in Continuum 

2 Zie bladzijde 17, § 2.3 'Diensten en voorzieningen' 
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7 .3 Bouw- en installatie-technische voorzieningen 
Zeals in de inleiding reeds is aangegeven zijn als bouwkundige voorzieningen zowel 
voorzieningen van bouw-technische aard als van installatie-technische aard te 
onderscheiden. Dit onderscheid is van wezenlijk belang in verband met het tijdstip tijdens de 
bouwperiode waarop de voorzieningen opgenomen dienen te warden. 

Bouw-technische voorzieningen dienen reeds van begin af aan, reeds vanaf de programma
fase, in de ontwerpen meegenomen te warden daar deze in het algemeen een hoeveelheid 
plaats en ruimte in het complex danwel de woning innemen. Bij voorzieningen van bouw
technische aard meet ender meer gedacht warden aan de ruimte die noodzakelijk is voor het 
opnemen van een recreatie- of muziekkamer in een complex, maar oak de ruimte die 
noodzakelijk is voor opnemen van een afvalbak of -ruimte op elke verdieping. Daarnaast 
meet oak gedacht warden aan een benodigde hoeveelheid ruimte voor het opnemen van 
een kastenwand in de ontvangsthal waar boxen geplaatst kunnen warden, voor het ophalen 
en bezorgen van goederen. 

Dit in tegenstelling tot de installatie-technische voorzieningen welke pas in een later stadium 
in het ontwerp warden opgenomen. In de programma-fase warden voor de installatie
technische voorzieningen een aantal algemene leidingkokers en laze leidingen opgenomen. 
Dit is voldoende om in een later stadium de definitieve, en meest recente, installatie 
technische voorzieningen aan te brengen. Bij voorzieningen van installatie-technische aard 
meet ender andere gedacht warden aan de bekabeling voor de interne en externe 
communicatie en de tele-netwerken maar oak de apparatuur voor de home-control, video
intercom, inbraak- en brandalarmering. 

De indeling van gebouw-gebonden diensten, gebouw-ongebonden diensten en producten in 
combinatie met de bouwkundige voorzieningen voor de implementatie ervan kan 
schematisch weergegeven warden. 
Hierbij warden de schema's van 'diensten en producten voor invulling woonbehoeften 
huishoudens tot en met en ouder dan 55 jaar', we Ike de afsluiting van het vorige hoofdstuk 
vormen, als uitgangspunt genomen. 
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I 

' ---------____ :t. _ ------------
geen specifieke 
voorzieningen 

Figuur 7 .2: lndeling van diensten en producten naar bouwtechnische en installatie-technische voorzieningen 

7.4 De oplossingen 
Op basis van het resultaat van het voorgaande hoofdstuk, de overzichten van de diensten 
en producten voor invulling van de woonbehoeften van de doelgroepen, kan het 
onderstaande overzicht worden opgesteld. 
Hierbij wordt de tweedeling gebouw-ongebonden dienst en gebouw gebonden dienst en 
product als hoofdlijn gebruikt. Bij elke dienst en product wordt een korte omschrijving 
gegeven waarbij tevens aangegeven wordt of deze dienst danwel product op collectief of 
individueel niveau in het project ge·implementeerd wordt. Daarnaast wordt het niveau van de 
desbetreffende dienst aangegeven. 
Bij de gebouw-gebonden diensten en bij de producten wordt in het kort aangegeven welke 
bouwkundige voorzieningen noodzakelijk zijn, uitgesplitst naar de indeling bouwtechnische 
en installatietechnische voorzieningen. De verdere uitwerking van en toelichting op deze 
bouwkundige voorzieningen is te vinden na de omschrijvingen van de diensten en 
producten. De bouwtechnische danwel installatietechnische voorzieningen welke hier 
genoemd worden, hebben zowel betrekking op de diensten danwel de producten als op het 
beheer van deze diensten en producten. 

De gebouw ongebonden diensten zijn de diensten welke onafhankelijk van extra 
bouwkundige oplossingen in de woning danwel het complex geleverd kunnen worden. Voor 
de bestelling van deze diensten is eventueel een telefoon noodzakelijk. Dit kan niet als extra 
bouwkundige voorziening aangemerkt worden daar deze reeds in de woning opgenomen is. 
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Figuur 7.3: Omschrijving gebouw-ongebonden diensten 
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Figuur 7.4: Omschrijving gebouw-gebonden diensten 
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Mu:ziek-kamer, da;ze produote11 spmken bouwtrundfge installatle teahniso1ie 
hotel- / logeerkamer, voor zich. naast deze voorzieningen in de voorzieningen voor het 
tennisbaan, producten zijn er vorm van m2 voorzien in water, 
zwembad, voorzieningen noodzakelijk vloeroppervlakte en stroom en afvoer. 
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worden. onmiddellijk kan 
men op de hoogte gebracht 
worden van elk alarm dat 
zich in de woning voordoet. 

11' ele-netwerk varn.tit die woning werken, leidingnetwerk installatl e toohnische 
inkopen doen, bankieren, voorzieningen voor 
leren, zorgen, etc. data-transmissie. 

Figuur 7 .5: Omschrijving gebouw-gebonden producten 

7 .4.1 Voorzieningen van bouw-technische aard 
Bij de hiervoor opgestelde omschrijvingen van de verschillende diensten en producten zijn 
diverse voorzieningen van bouw-technische aard genoemd. Een aantal van deze 
voorzieningen spreken voor zich maar sommige voorzieningen behoeven nadere toelichting. 
Deze laatste worden onderstaand nader toegelicht en zo nodig ingevuld. Tevens wordt 
hierbij nogmaals aangegeven voor welke diensten danwel producten desbetreffende bouw
technische voorziening nodig is. 

Woningaanpassingen 
Voor een betere hulpverlening aan hulpbehoevenden zijn een aantal woningaanpassingen 
noodzakelijk. Hierbij moet gedacht warden aan een verhoogd toilet, een douch-zitje, 
glijstangen, verlaagde of geen drempels, etc. (medische verzorging) 

Ophaal- en ontvangstbox 
Bestelde goederen worden door een koerier opgehaald en afgegeven bij de bewoner met 
behulp van een afleverkast, een box. Het woongemaksysteem van IRS3 gebruikt ook zo'n 
box. De aflevering vindt bij gestapelde bouw plaats in de box, een afleverkast die beneden in 
de ontvangsthal in de nabijheid van de lift geplaatst wordt. Voor grotere complexen is het 
onmogelijk voor elke bewoner een aparte box te plaatsen. Daarom heeft IRS het box
management-systeem ontwikkeld. 

3 Zie bijlage 11 .3 
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Dit systeem reduceert het aantal boxen tot 20 % van het totale aantal appartementen. Voor 
de boxen of het box-management-systeem meet plaats gereserveerd worden nabij de liften 
en een stijgpunt. Daarnaast behoeven de boxen een aansluiting op het stroomnet. 
(boodschappendienst, textielverzorging, schoenmaker, maaltijdenservice, post- I 
pakketbezorging, vervoer zonder chauffeur). 

Afvalruimte I -bak 
Het huishoudelijke afval kan door de bewoner gestort worden in een afvalbak I -ruimte welke 
gesitueerd is in de semi-openbare ruimte van het complex. Bij voorkeur is zo'n ruimte op 
elke verdieping aanwezig. Het gestorte afval kan door de schoonmaakdienst opgehaald 
worden en afgevoerd worden. Deze bak I ruimte meet luchtdicht zijn danwel geed 
geventileerd worden zodat er geen stankoverlast kan ontstaan. (afval-ophaaldienst). 

m2 oppervlakte 
Voor diverse voorzieningen meet een bepaalde hoeveelheid ruimte in het project 
gereserveerd worden. Daarnaast hebben deze voorzieningen in die ruimtes standaard 
voorzieningen nodig als water, stroom en afvoer. (muziek-kamer, hotel- I logeerkamer, 
tennisbaan, zwembad, sauna, fitness-ruimte, recreatie-ruimte). 

7.4.2 Voorzieningen van installatie-technische aard 
Bij de hiervoor opgestelde omschrijvingen van de verschillende diensten en producten zijn 
diverse voorzieningen van installatie-technische aard genoemd. Hierbij meet met name 
gedacht worden aan infrastructurele voorzieningen voor het verzenden van data. Door 
middel van deze infrastructurele voorzieningen kan de besturing en integratie van de 
diensten en producten in de woning plaatsvinden 
Een aantal van deze voorzieningen spreken voor zich maar sommige voorzieningen 
behoeven nadere toelichting. Deze laatste worden onderstaand nader toegelicht en zo nodig 
ingevuld. Tevens wordt hierbij nogmaals aangegeven voor welke diensten danwel producten 
desbetreffende bouw-technische voorziening nodig is. 

Data-netwerk 
Op dit moment wordt voor deze dataverzending nog aparte bekabeling gebruikt. In de 
toekomst wordt het niet voor onmogelijk gehouden deze data-bekabeling te combineren met 
ander kabel-gebruik. Recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 
datacommunicatie spelen hierbij natuurlijk een grote rol. Een aantal voorbeelden van 
infrastructuur in de woning voor het verzenden van data worden hierna in het kort toegelicht. 

Aparte bekabeling: 
Draadloze systemen 
Draadloze systemen zeals, radiofrequenties (RF}, microgolven of infrarood (IR) maken 
gebruik van sensoren en actoren die voorzien zijn van radiozenders en -ontvangers die 
electromagnetische signalen kunnen versturen en ontvangen. Een voordeel van 
draadloze systemen is dat kabels overbodig zijn. Bij radiofrequenties hoeven zender en 
ontvanger niet noodzakelijk in elkaars gezichtsveld te zijn. Storingsgevoeligheid wordt 
nog steeds als nadeel genoemd. 
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Ethernet 
Ethernet is de populaire benaming voor de IEEE 802.3 net werkstandaard die alom in 
het bedrijfsleven wordt gebruikt. Het ethernet-protocol definieert een methode om 
gegevens te verzenden over een koperdraad met een bandbreedte van 10 Mbps. Op dit 
moment komt ook fast ethernet op de markt (100 Mbps). Data-verzenden via dit protocol 
is zeer betrouwbaar , veilig en goedkoop. 

Glasvezel 
Een glasvezelkabel kan meerdere vezels bevatten. Kabels met tot zo'n 100 vezels zijn 
uit voorraad leverbaar. De capaciteit van een dergelijke kabel heeft enorme potentie. De 
demping van een glasvezel is vele malen lager dan die van coax kabel. Dit betekent dat 
de signalen onderweg minder zullen verzwakken en dat dus minder versterkers benodigd 
zijn. Hierdoor is veel minder actieve apparatuur zoals versterkers e.d. benodigd 
waardoor de kans op storing afneemt. Bovendien zal hierdoor het stroomverbruik lager 
zijn. 
De geschiktheid voor toekomstige ontwikkelingen is uitstekend. Naast de mogelijkheid 
om radio- en televisiesignalen te transporteren kunnen ook andere signaalvormen 
zonder problemen verwerkt worden. Het transport van spraak (telefonie) of data 
(computer-computerkoppeling) zal dan ook geen enkel probleem opleveren. 

Home bus 
Een homebus is een fysieke of draadloze infrastructuur op basis waarvan volgens een 
bepaald protocol signalen binnen een home-control systeem verzonden worden. Er zijn 
twee systemen te onderscheiden: bussystemen voorzien van ingebouwde vaste 
intelligentie en systemen die met behulp van een PC te programmeren zijn. De eerste 
categorie is relatief gemakkelijk te programmeren, maar beperkt in zijn mogelijkheden. 
De programeerbare systemen kennen veel mogelijkheden maar vereisen veel 
programmeer-ervaring. 

Bestaande bekabeling: 
Telefoondraad 
Het gebruik van de telefoonlijn als huisnetwerk voor home-control toepassingen, anders 
dan de bekende communicatie tussen personen, berust op de true om het 
frequentiegebied ver boven het gebeid van de spraak te benutten. Een telefoonlijn 
bestaat uit twee parallelle draden en is veel gevoeliger voor storingen dan netwerkkabel. 
le zijn niet afgeschermd en pikken electromagnetische ruis op uit de omgeving. Deze 
ruis kan echter weggefilterd worden. 

Coax kabel 
Voor de aanleg van extra aansluitingen op het kabelnet (Centrale Antenne lnrichting) 
maakt men gebruik van een speciale kabel, de zogenaamde coaxkabel. Deze soort 
kabel bestaat uit een koperen kern (de binnengeleider) die bedekt is met een isolerende 
laag. De coaxkabel kan gegevens transporteren met een hogere bandbreedte dan 
telefoondraden. Hetgeen betekent dat een coaxkabel een grotere hoeveelheid gegevens 
kan transporteren. Echter, voor de meeste domotica-apparatuur is de coaxkabel te 
prijzig, een uitzondering vormt de transport van tv- and radiosignalen. 
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Electriciteitsnet (Powernet) 
Powernet maakt gebruik van de bestaande electriciteitsbedrading om te communiceren 
met de elementen van de installatie. Powernet kan zowel in bestaande als nieuwe 
situaties toegepast worden en geeft de mogelijkheid om middels toevoegingen in de 
installaties functies te wijzigen of toe te voegen zonder breekwerkzaamheden. 

Geconcludeerd mag worden dat er vele bekabelings-systemen zijn voor het verzenden van 
data. De snelle technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat er steeds nieuwere 
en betere systemen zijn. 
Tussen de ontwikkeling van een project en de oplevering ervan kunnen grote veranderingen 
plaatsvinden op het gebied van bekabelings-systemen. Uiteraard is het de bedoeling dat bij 
oplevering van het project het nieuwste en meest moderne systeem opgenomen is. 
Daar men geen duidelijke voorspellingen kan doen wat betreft de ontwikkelingen van data
systemen maar er tijdens de bouw van een project toch voorbereidingen voor deze 
infrastructuur genomen moeten worden, is dit een probleem wat niet simpel en eenduidig 
opgelost kan worden. Blijft de versturing van data met een kabel gebeuren, of gaat dat in de 
toekomst 'door de lucht' is een van de belangrijkste vragen welke hierbij gesteld moet 
worden. Daarnaast blijft de vraag bestaan via wat voor kabel de data verzonden gaat 
worden. 

Als voorbereiding op data-verzending via een kabel kunnen er loze leidingen in een project 
opgenomen worden zodat bij de oplevering de nieuwste kabel door deze leidingen gelegd 
kan worden. Mocht het zo zijn dat de data-verzending door de lucht gaat, dan zijn deze loze 
leidingen voor deze verzending overbodig. 

Alarmeringstoestel 
Dit toestel wat de uitstraling heeft van een normaal telefoontoestel heeft diverse functies: 
noodoproep via rode paniekknop op het toestel of via de hanger, normaal telefoneren via 
hoorn opnemen of handsfree, spreken met degene die aanbelt, openen van de centrale 
toegangsdeur en voordeur, doorgeven van rookmelding en doorgeven van signalering 

Sensoren + detectoren 
In de verschillende vertrekken bevinden zich infraroodsensoren ten behoeve van inbraak 
signalering en passieve alarmering. 
In een aantal vertrekken worden een rookmelder opgehangen, waarvan het signaal 
automatisch via het alarmeringstoestel doorgegeven kan worden aan een centrale. Daar kan 
eventueel contact op genomen worden met de brandweer. 

Apparatuur video-intercom entree 
Bij het bellentableau is een camera gemonteerd, die het beeld van de bezoeker bij aanbellen 
in kleur op een scherm, eventueel het tv-scherm, van de bewoner laat zien. Voordat de 
bezoeker binnen gelaten wordt, kan een normale spreek-luister verbinding tot stand 
gebracht worden, waarna door de bewoner de deur op afstand geopend kan worden met 
behulp van een apart toestel of eventueel met de telefoon. 
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Centrale unit 
Voor toepassing van home-control in een project is het noodzakelijk dat er in elke woning 
een centrale unit aanwezig is van waaruit de gehele woning aangestuurd en bewaakt kan 
worden. Met deze unit zijn alle electrische huishoudapparaten als de tv, de magnetron, de 
audio-video-installatie maar ook de inbraak- en de brandalarmering verbonden. De 
verbinding tussen deze centrale unit en al deze apparaten gebeurt via een van de hiervoor 
beschreven bekabeling. Naast het feit dater bekabeling in de woning zelf aanwezig is, loopt 
er vanuit deze centrale unit ook bekabeling naar buiten de woning. Hiermee kan de bewoner 
bestellingen plaatsen en eventueel mondeling communiceren met de leveranciers, 
dienstverleners, hulpdiensten en de huismeester. Daarnaast kan via deze bekabeling door 
de bewoner van buitenaf (vanaf werk, auto, etc.) contact gelegd worden met de woning voor 
het aansturen van huishoudelijke apparatuur en voor het monitoren van de woning. Het 
woongemaksysteem van IRS gebruikt hiervoor de 'bode'. 

Transportleidingen bluswater 
Voor de transport van het bluswater naar de sprinkler-installatie zijn vele transportleidingen 
noodzakelijk. Deze worden verwerkt in de verticale leidingschachten en boven de verlaagde 
plafonds. (brand-blus-systeem). 

In de schema's op de volgende pagina's is voor beide potentiele doelgroepen van hoogbouw 
aangegeven welke bouw- en installatietechnische voorzieningen noodzakelijk zijn om de 
diensten en producten te kunnen leveren waarmee de potentiele woonbehoeften van deze 
doelgroepen ingevuld kunnen worden. Hierbij zijn de onderdelen van de voorgaande 
paragrafen als kernwoorden aangehouden bij het aangeven van de noodzakelijke 
bouwtechnische en installatietechnische voorzieningen. 
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Veiligheid in en 
rond de woning 

Zor 
Comfort 

Voordeel 

sociale interactie 

veiligheid in de 
woonomgeving 

toegangscontrole door 
receptioniste; 
hotel- / logeerkamer; 
muziekkamer; 
toegangscontrole door keycard; 
inbraak-alarmering bij 
beveiligingsdienst; 
brand-alarmering bij 
beveiligingsdienst; 
toegangscontrole door 
receptioniste; 
video-intercom; 

home-control; 
brand-blus-systeem ; 

toe an scontrole door ke card; 
maalti"denservice; 
boodschappendienst; 
maaltijdenservice; 
vervoer zonder chauffeur; 
textielverzorging, bezorging; 
post- I pakketbezorging aan de 
deur; 
reparatie en bezorging schoe
nen / lederwaren; 
onderhoudscontract; 
afval-ophaaldienst; 
home-control; 
wijnkelder; 
sauna; 

beheer op afstand; 
tele-netwerk ; 
muziek-kamer; 
zwembad; 

boodschappendienst; 
maaltijdenservice; 
textielverzorging, bezorging; 
afval-ophaaldienst; 
tele-netwerk; 
home-control; 
hotel- / logeerkamer; 
gemeenschappelijke tuin; 
tennisbaan, zwembad; 

toegangscontrole door 
receptioniste; 
toegan scontrole door keycard; 

M2 oppervlakte; 
M2 oppervlakte; 
leidingnetwerk; 
leidingnetwerk; 

leidingnetwerk; 

desk; 

leidingnetwerk; 

leidingnetwerk; 
leidingnetwerk, schachten en 
sprinklers; 
leidingnetwerk; 
ophaal- en ontvangstbox; 
ophaal- en ontvangstbox; 
ophaal- en ontvangstbox; 
ophaal- en ontvangstbox; 
ophaal- en ontvangstbox; 
ophaal- en ontvangstbox; 

ophaal- en ontvangstbox; 

afvalruimte I -bak; 
leidingnetwerk; 
M2 oppervlakte; 
M2 oppervlakte; 

leidingnetwerk; 
leidingnetwerk 
M2 oppervlakte; 
M2 oppervlakte; 

ophaal- en ontvangstbox; 
ophaal- en ontvangstbox; 
ophaal- en ontvangstbox; 
afvalruimte I -bak; 
leidingnetwerk; 
leidingnetwerk; 
M2 oppervlakte; 
M2 oppervlakte; 
M2 oppervlakte; 

desk; 

leidingnetwerk; 

Bouwkundige oplossingen 

water- en stroomvoorziening; 
water- en stroomvoorziening; 
controle unit keycard systeem; 
data-netwerk, sensoren + 
detec-toren; 
data-netwerk, sensoren + 
detec-toren; 

data-netwerk, apparatuur 
entree, videofoon in woning; 
data-netwerk, centrale unit; 
sensoren; 

I controle unit keycard sys.teem; 
1 data-!"8lwerk; 
data-riel:we'.rk: 
data-netwerk; 
data-netwerk; 
data-netwerk; 
data-netwerk; 

data-netwerk; 

data-netwerk, centrale unit; 
water- en stroomvoorziening; 
water- en stroomvoorziening, 
installaties ten behoeve van 
product; 
data-netwerk; 
data-netwerk; 
water- en stroomvoorziening; 
water- en stroomvoorziening, 
installaties tbv rodu<:t· 
dala-ne:twerk; 
data-netwerk; 
data-netwerk; 

data-netwerk 
dal:a-fletwerk·, centrale unit; 
water· en stroomvoorziening; 
water- en stroomvoorziening; 
water- en stroomvoorziening, 
installaties tbv roduct: 

controle unit keycard sys.teem: 

Schema 7.6: Bouwtechnische en installatietechnische voorzieningen voor levering van gebouwgebonden 
diensten en producten voor invulling woonbehoeften huishouden tot en met 55 jaar 

Ballast Nedam 
Woningbouw 

biz. 85 



Veiligheid in en 
rend de woning 

Zorg 

Comfort 

Voordeel 

sociale interactie 

veiligheid in de 
woonomgeving 

toegangscontrole door 
rece tioniste; 
hotel- / logeerkamer; 
muziekkamer; 
toegangscontrole door ke card; 
sociale {persoonlijke) alanne
ring; 
inbraak-alannering bij 
beveiligingsdienst; 
brand-alannering bij 
beveiligingsdienst; 
toegangscontrole door 
receptioniste; 
aanwezigheidsdetectie I -
simulatie; 
video-intercom; 

home-control; 
brand-blus-systeem; 

toegangscontrole door keycard; 
sociale {pers.) alannering; 
maaltijdenservice; 
medische verzorging ; 
boodschappendienst; 
boodschappendienst; 
maaltijdenservice; 
vervoer zonder chauffeur; 
textielverzorging, bezorging; 
post- I pakketbezorging aan de 
deur; 
reparatie en bezorging schoe
nen / lederwaren; 
afval-ophaaldienst; 
home-control; 
recreatie-ruimte; 
sauna; 

beheer op afstand; 
tele-netwerk ; 
muziek-kamer; 
zwembad; 

boodschappendienst; 
maaltijdenservice; 
textielverzorging, bezorging; 
afval-ophaaldienst; 
tele-netwerk; 
home-control; 
hotel- / logeerkamer; 
recreatie-ruimte; 
verjaardagskamer; 
gemeenschappelijke tuin; 
tennisbaan, zwembad; 

toegangscontrole door 
receptioniste; 
toegangscontrole door ke card; 

M2 oppervlakte; 
M2 oppervlakte; 
leidingnetwerk; 
leidingnetwerk; 

leidingnetwerk; 

leidingnetwerk; 

desk; 

leidingnetwerk; 

leidingnetwerk; 

leidingnetwerk; 
leidingnetwerk, schachten en 
sprinklers; 
leidingnetwerk; 
leidingnetwerk; 
ophaal- en ontvangstbox; 
woningaanpassingen ; 
ophaal- en ontvan stbox; 
ophaal- en ontvangstbox; 
ophaal- en ontvangstbox; 
ophaal- en ontvangstbox; 
ophaal- en ontvangstbox; 
ophaal- en ontvangstbox; 

ophaal- en ontvangstbox; 

afvalruimte I -bak; 
leidingnetwerk; 
M2 oppervlakte; 
M2 oppervlakte; 

leidingnetwerk; 
leidingnetwerk; 
M2 oppervlakte; 
M2 oppervlakte; 

ophaal- en ontvangstbox; 
ophaal- en ontvangstbox; 
ophaal- en ontvangstbox; 
afvalruimte I -bak; 
leidingnetwerk; 
leidingnetwerk; 
M2 oppervlakte; 
M2 oppervlakte; 
M2 oppervlakte; 
M2 oppervlakte; 
M2 oppervlakte; 

desk; 

leidingnetwerk; 

Bouwkundige oplossingen 

water- en stroomvoorziening; 
water- en stroomvoorziening; 
controle unit keycard systeem; 
data-netwerk, alanneringstoe
stel; 
data-netwerk, sensoren + 
detec-toren; 
data-netwerk, sensoren + 
detec-toren; 

data-netwerk, sensoren + 
detec-toren; 
data-netwerk, apparatuur 
entree, videofoon in woning; 
data-netwerk, centrale unit; 
sensoren; 

controle unit keycard systeem; 
data-netwerk, alanneringstoest; 
data-netwerk; 

data-netwerk; 
data-netwerk; 
data-netwer1<; 
data-netwer1<; 
data-netwerk; 
data-netwerk; 

data-netwerk; 

data-netwerk, centrale unit; 
water- en stroomvoorziening; 
water- en stroomvoorziening, 
installaties tbv product; 
data-netwerk; 
data-netwerk; 
water- en stroomvoorziening; 
water- en stroomvoorziening, 
installaties ten behoeve van 
product; 
data-netwerk; 
data-netwerk; 
data-netwer1<; 

data-netwerk 
data-netwerk, centrale unit; 
water- en stroomvoorziening; 
water- en stroomvoorziening; 
water- en stroomvoorziening; 
water- en stroomvoorziening; 
water- en stroomvoorziening, 
installaties tbv product; 

controle unit keycard systeem; 

Schema 7.7: Bouwtechnische en installatietechnische voorzieningen voor levering van gebouwgebonden 
diensten en producten voor invulling woonbehoeften huishouden ouder dan 55 jaar 
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8 Case 

8.1 lnleiding 
De laatste stap in het onderzoeksmodel van dit afstudeeronderzoek wordt gevormd door de 
toepassing van het voorgaande in een praktijksituatie, in de vorm van een case. 

Allereerst meet hiervoor een praktijkproject geselecteerd warden. Van dit praktijkproject 
meet een algemene beschrijving waarbij diverse zaken als de algemene projectbeschrijving, 
een omschrijving van de verschillende woningen, maar ook de doelgroepen, prijsklassen en 
het te behalen kwaliteitsniveau voor het project beschreven warden. 

Naar aanleiding van deze algemene beschrijving en de bepaling van de doelgroepen en 
prijsklassen wordt vastgesteld welke woonbehoeften deze doelgroepen theoretische gezien 
hebben. Daarbij wordt bekeken in welke mate en op welke wijze de verschillende 
woonbehoeften ingevuld moeten warden. Bij deze invulling wordt bekeken welke diensten en 
producten theoretisch gezien mogelijk zijn om in de behoeften van de verschillende 
doelgroepen van het praktijkproject te kunnen voorzien. 

Door de bovengenoemde theoretische invulling te confronteren met de daadwerkelijke 
invulling van de woonbehoeften in het praktijkproject is het mogelijk hiaten in het project 
danwel in de theoretische analyse aan te wijzen. Op de plaatsen waar het praktijkproject 'te 
kart schiet' in de invulling van de woonbehoeften zal geanalyseerd moeten warden waarom 
het te kart schiet en zal er vervolgens een advies opgesteld warden voor een eventuele 
aanvulling van de diensten en producten. lndien de hiaten zich voordoen in de theoretische 
analyse dan zal hiervan een analyse gemaakt moeten warden om eventuele aanpassingen 
door te voeren. 

De analyse van de hiaten tussen de theoretische invulling van de woonbehoeften en de 
daadwerkelijke invulling in het praktijkproject, conclusies welke hieraan verbonden warden 
en het advies omtrent eventuele aanpassingen vormen de afsluiting van dit hoofdstuk. 
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8.2 Beschrijving praktijkproject 

8.2.1 Algemeen 
Het praktijkproject dat voor deze case gebruikt wordt, is het hoogbouwcomplex Westpoint te 
Tilburg. Dit project is voor deze case gebruikt daar dit in zekere zin de aanleiding was voor 
deze scriptie. Tijdens het ontwikkelen van dit project heeft men zich afgevraagd wat het 
behoeftepatroon van de potentiele doelgroepen ten aanzien van diensten en producten in dit 
hoogbouwcomplex zou zijn en op welke wijze men voorwaarden kon creeren om in deze 
behoefte te kunnen voorzien. 

Het complex waarvan de bouw gestart wordt aan het eind van het jaar 2000 is ontwikkeld in 
een tijdsperiode die men ook wel als 'de bouwgolf van hoogbouw in de vrije sector' typeert. 
In deze bouwgolf hebben de stereotype galerijflats plaats gemaakt voor ranke woontorens 
met een beperkt aantal grote tot zeer grote en luxe appartementen per verdieping. 
Westpoint is een typisch voorbeeld van deze 'nieuwe generatie hoogbouw' daar dit complex 
2 tot 4 appartementen per verdieping herbergt met een oppervlakte van 120 m2 tot ruim 300 
m2 en een vrij-op-naam-prijs varierend van een half miljoen tot anderhalf miljoen. 
Het complex wordt gerealiseerd nabij de binnenstad van Tilburg, op de hoek van de 
Ringbaan West en de Hart van Brabantlaan te Tilburg. Het omvat een woontoren, welke 44 
woonlagen bevat met in zijn totaliteit 154 appartementen. Naast de woontoren komt er op de 
Westpoint-locatie ook een hoogbouw van 9 woonlagen met 54 appartementen. Onder en 
achter de hoogbouw en de woontoren bevindt zich een parkeergarage met een totale 
capaciteit van 317 parkeerplaatsen. Voor de bewoners zijn 258 parkeerplaatsen 
beschikbaar. Eigenaren van appartementen in de woontoren hebben een of twee vaste 
plaatsen ter beschikking. Dit is bij de koopsom inbegrepen. Voor bezoekers zijn minimaal 41 
parkeerplaatsen gereserveerd. De parkeergarage bestaat uit vier verdiepingen, waarvan een 
ondergronds. De parkeergarage biedt direct toegang tot de appartementen. 

8.2.2 Appartementen nader bekeken 
Binnen de woontoren is keus uit acht verschillende typen appartementen. Hoe hoger de 
etage des te grater is het appartement. Het vloeroppervlak loopt op van 120 m2 tot ruim 300 
m2. 
Behalve door de attractiviteit van de hoogte, onderscheidt Westpoint zich ook door de 
afwerking en de vele technische faciliteiten van het gebouw. De afwerking zal op een hoog 
niveau staan. Keukens, sanitair en tegelwerk worden standaard zeer luxe uitgevoerd, 
waarbij uitgebreide keuzemogelijkheden voor de kopers aanwezig zijn. Alie appartementen 
worden voorzien van zwevende dekvloeren, waardoor ook vloerafwerkingen met tegels of 
parket tot de mogelijkheden behoren. lndividuele wensen van kopers zullen, voor zover 
bouwkundig mogelijk, bespreekbaar zijn. 
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Oak veiligheid heeft de volle aandacht gekregen. Zo warden alle appartementen 
aangesloten op een sprinklerinstallatie en zal het gebouw voldoen aan de adviezen van het 
politiekeurmerk. In het complex is een appartement gereserveerd voor een huismeester, 
wiens taak zal zijn de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het gebouw voor de 
bewoners te regelen. lndien de toekomstige bewoners dat wensen, kan een partier zitting 
nemen in de schitterende hoofdentree. Gebruik zal warden gemaakt van de meest moderne 
communicatietechnieken, waaronder ISDN-aansluitingen en voorzieningen voor het 
toekomstig inschakelen en oproepen van individuele service op maat alsmede video-com 
installatie. 
Daarnaast warden de appartementen voorzien van een basispakket aan slimme technieken 
op het gebied van homecontrol. Denk daarbij aan afstandsbediening voor verlichting, 
verwarming en verduistering. Oak kan het gebouw een eigen intern communicatiesysteem 
krijgen. Het basispakket aan moderne snufjes is al naar gelang de wensen van de eigenaar 
uit te breiden. Zo zijn met behulp van telecommunicatie (internet en gsm) allerlei faciliteiten 
en services in huis te halen. Het basispakket wordt in een later stadium vastgesteld. Aan de 
hand van de nieuwste technieken die dan beschikbaar zijn, zullen keuzes warden gemaakt. 

8.2.3 Doelgroepen1 

Bij de ontwikkeling van Westpoint zijn voor de doelgroepbepaling marktonderzoeken 
beslissend geweest. Zeker als daarbij onderkend wordt dat de marktvraag in Tilburg 
nauwelijks afwijkt van het marktbeeld in Nederland. Tilburg is als woon- en werkstad 
plezierig en het wonen in een complex als Westpoint zal een unieke ervaring zijn aldus de 
ontwikkelaar. Vanuit deze conclusie zijn de volgende doelgroepen geanalyseerd waarbij de 
kanttekening geplaatst meet warden dat al deze doelgroepen zowel stedelijk als niet
stedelijk georienteerd kunnen zijn: 

Empty-nesters 
De kinderen zijn de deur uit, er is meer vrije tijd en er kan wat meer genoten warden van het 
leven. Deze mensen moeten de voordeur achter zich dicht kunnen trekken en met een veilig 
gevoel weg kunnen gaan, zonder zorgen over tuinonderhoud en inbraak. 

De tweeverdieners 
Tweeverdieners, al of niet gehuwd, veelal zonder kinderen. Hun drukke bestaan eist een 
makkelijke woonvorm. Veel dingen warden voor hen geregeld en bij het wonen zou dat niet 
anders moeten zijn. 

De eenpersoonshuishoudens 
Hierbij kan een onderscheid gemaakt warden tussen in de eerste plaats personen die door 
het wegvallen van hun partner het gemak van een appartement prevaleren boven hun tech 
wel grate woning. In de tweede plaats de eenpersoonshuishoudens bij de jongeren. Zij 
hebben een leuke baan en willen gewoon geed wonen zonder al te veel kopzorgen. 

1 Nieuwsbrief no. 1, Wonen in Westpoint stijgt tot grote hoogte, Ballast Nedam Woningbouw B.V. 
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Al deze doelgroepen hebben bepaalde uniforme behoeften aldus de makelaars: 
- comfort; 

hoog afwerkingsniveau; 
veiligheid; 
grote leefruimte; 
exclusiviteit; 
uitstekend voorzieningenniveau; 
centrumlocatie. 

Case 

Aan alle bovengenoemde eisen zal Westpoint ruimschoots moeten voldoen. Oat men daarbij 
de hogere inkomens als doelgroep heeft, moge duidelijk zijn want Westpoint zal de wensen 
van die klasse met betrekking tot veiligheid, luxe, comfort en ruimte meer dan waarmaken. 
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit hoogbouwcomplex is dat de verschillende 
doelgroepen in elk appartement kunnen wonen2

• De behoeften van elke doelgroep meet dus 
in elk appartement ingevuld kunnen worden. Deze invulling zal ender meer plaatsvinden 
door de aanwezigheid van bepaalde diensten en producten. Dit heeft tot gevolg dat in elk 
appartement ook alle bouw- en installatie-technische voorzieningen aanwezig moeten zijn, 
danwel snel en simpel aangebracht kunnen worden, om deze diensten danwel producten te 
kunnen leveren. 

8.3 lnvulling woonbehoeften 

8.3.1 Algemeen 
In navolging van het onderzoeksplan van dit afstudeeronderzoek worden na de vaststelling 
van de doelgroepen van het praktijkproject de woonbehoeften van deze doelgroepen in kaart 
gebracht. Het betreft hier de theoretische invulling van deze behoeften volgens de hiervoor 
gemaakte analyse. Op basis van dit behoefteoverzicht kan vastgesteld worden welke 
diensten danwel producten noodzakelijk zijn voor de invulling hiervan. 

Door deze theoretische invulling te confronteren met de daadwerkelijke invulling van deze 
woonbehoeften in het praktijkproject is het mogelijk de hiaten in dit project danwel in de 
voorgaande analyse aan te wijzen. Op de plaatsen waar het praktijkproject 'te kort schiet' in 
de invulling van de woonbehoeften zal geanalyseerd moeten worden waarom het te kort 
schiet en zal er vervolgens een advies opgesteld worden voor een eventuele aanvulling van 
de diensten en producten. lndien de hiaten zich voordoen in de theoretische analyse dan zal 
hiervan een analyse gemaakt moeten worden om eventuele aanpassingen door te voeren. 

8.3.2 Woonbehoeften doelgroepen praktijkproject 
Binnen de totale behoeften van de doelgroepen zijn een achttal woonbehoeften te 
onderscheiden. Dit zijn de behoefte aan privacy, veiligheid in en rend de woning, zorg, 
comfort, voordeel, sociale interactie, veiligheid in de woonomgeving en tenslotte status. 

2 Randvoorwaarden voor ontwikkeling Westpoint Ballast Nedam Woningbouw B.V. 
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Case 

Zeals reeds geconcludeerd is in een voorgaand hoofdstuk worden deze echter niet bij elke 
doelgroep op de zelfde wijze en in de zelfde mate ingevuld. Het is mogelijk dat een 
doelgroep meer waarde hecht aan de invulling van een aantal specifieke behoeften boven 
de invulling van andere woonbehoeften. Aan deze specifieke behoeften hangt deze 
doelgroep dan meer gewicht dan aan de andere woonbehoeften. 
Woonbehoeften waaraan elke doelgroep invulling wil geven, zijn de behoefte aan privacy, 
veiligheid in en rend de woning, zorg, comfort, voordeel, sociale interactie, veiligheid in de 
woonomgeving en status. 

Huishoudens jonger dan 55 jaar zien bepaalde behoeften als comfort en sociale interactie op 
een andere wijze ingevuld dan de huishoudens ouder dan 55 jaar. Daarbij kan aangegeven 
worden dat bij deze doelgroep een grote behoefte bestaat aan tele-mogelijkheden, uitgaans
en ontspannings-mogelijkheden, uitstraling en exclusiviteit. Aan deze behoeften worden door 
deze doelgroep een groter gewicht gehangen dan aan andere behoeften. 
De huishoudens ouder dan 55 jaar hebben meer behoefte aan privacy, zorg en sociale 
interactie en hangen aan deze behoeften een groter gewicht dan aan andere behoeften. 

Bij dit praktijkproject komt dit neer op het streven van de verschillende doelgroepen naar een 
maximalisatie van de invulling van alle acht de woonbehoeften. Er kan echter wel het 
bekende onderscheid aangegeven worden tussen de oudere en de jongere huishoudens. De 
ouderen hebben meer behoefte aan zorg, gemak en sociale contacten in en rondom de 
woning terwijl de jongere doelgroep meer behoefte heeft aan uitgaans- en 
ontspanningsmogelijkheden buiten de woning (lees 'in de stad'). Alie doelgroepen van het 
praktijkproject hebben een grote behoefte aan privacy en veiligheid daar dit een van de 
grootste factoren is waarvoor men in een appartement gaat wonen. 

Met voorgaande als uitgangspunt meet vastgesteld worden dat voor alle acht de 
woonbehoeften, privacy, veiligheid in de woning, zorg, comfort, voordeel, sociale contacten, 
veiligheid op straat en status, diensten en producten geleverd moeten worden aan de 
bewoners van het praktijkproject. Theoretische gezien komen alle diensten en producten uit 
de schema's 6.9 en 6.10 hiervoor in aanmerking. 
Echter de vraag mag en meet gesteld worden of het reeel is te stellen dat al deze diensten 
en producten geleverd moeten worden alvorens een maximale invulling van de acht 
woonbehoeften bereikt is voor de verschillende doelgroepen van dit praktijkproject. Het 
streven is echter naar deze maximalisatie. Om inzicht te krijgen in het verschil tussen deze 
(theoretische) maximalisatie en de aanwezige diensten en producten in het praktijkproject 
worden beiden geconfronteerd met elkaar in de volgende paragraaf. 

8.3.3 Confrontatie diensten en producten 
Alvorens de diensten en producten in het praktijkproject vastgesteld kunnen worden moeten 
eerst, in navolging van hoofdstuk 3 'Kenmerken van hoogbouw', de algemene kenmerken 
van het praktijkproject in kaart gebracht worden. Hiertoe is een complexprofiel van de 
appartementen van de woontoren opgesteld3

. Een overzicht van de niveaus van de 
belangrijkste kwaliteitsaspecten voor het praktijkproject zijn op de volgende pagina's 
weergegeven. 

3 Hoofdstuk 11, Bijlagen, par. 11.1 Complexprofielen hoogbouwcomplexen 
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Case 

Woningkenmerken 
Koopprijs per m2 Vanaf f 4250,00 voor een 'gewoon' appartement tot f 5000,00 voor een 

penthouse• 
Woonoppervlakte Vanaf 120 m2 tot 250 m2 voor de gewone appartementen en tot zelfs > 

300 m2 voor de penthouses; 
Grootte hal Vanaf 9 m2; 

Grootte woonkamer Vanaf 50 tot 130 m2; 

Breedte woonkamer Vanaf 5 m1; 

Grootte keuken Vanaf 8 tot > 25 m2; 

Type keuken Half-open en gesloten keukens; 

Grootte berging/bijkeuken Vanaf 9 m2; 

Aantal slaapkamers Meeste appartementen 2-3 slaapkamers; 

Grootte hoofdslaapkamer Vanaf 18 tot > 30 m2; 

Grootte 2• slaapkamer Vanaf 12 tot > 22 m2 

Grootte (hoofd)badkamer Vanaf 6 m2 tot 12 m2; 

Relatie tussen de vertrekken Alie vertrekken gelijkvloers; 

Sanitaire voorzieningen Minimaal ligbad en douche met 2 wastafels tot 2 badkamers; 

Toiletten Minimaal 1 aparte en 1 in de badkamer tot 2 aparte; 

Aanwezigheid lichtpunten en wed In alle ruimten in ruime mate aanwezig; 

Radio en tv aansluiting Ruim voldoende, volledig bedraad in wk. en alle slk's.; 

Telefoonaansluiting Ruim voldoende, volledig bedraad in wk. en alle slk's.; 

Wasmachineaansluiting In berging of bijkeuken; 

Afwerking interieur Zeer goed, alles luxe uitgevoerd; 

lnbraakbeveiliging Goede beveiliging door, inbraakgevoelige bouwstijl, goed h&s werk, 
toegangscontrole en huismeester; 

Uitzicht Goed tot zeer goed; 

Aard balkon Minimaal 1 ruim serre, sommige appartementen 2; 

Grootte balkon Vanaf 5-8 m2 en meer dan 2 m1 diep; 

Zonorientatie balkon West of oost georienteerd; 

Stallingsruimte Minimaal 1 eigen parkeerplaats, binnendoor bereikbaar, alle 
appartementen aparte berging, alles in parkeerkelder; 

Schema 8.1 a: Gemiddelde niveaus van de kwaliteitsaspecten van het praktijkproject Westpoint. 

4 prijspeil april 2000 
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Case 

Woongebouwkenmerken 
Vormgeving gebouw Vormgeving en uitstraling is positief tot zeer aantrekkelijk; 

Ontsluiting woning Niet meer dan 4 appartementen per portiek, meestal minder; 

Liftvoorziening Liftstop op elke woonlaag , nabij voordeuren; 

Beveiliging toegang Afgesloten entree met camerabewaking, intercom, vanuit de 
appartementen bedienbare deuren, in combinatie met een huismeester; 

Status openbare entree Entree is zeer aantrekkelijk opgezet en ingericht, voldoende ruimte, 
verlichting, aankleding en zitmogelijkheden en een zeer goede 
afwerking; 

Onderhoud semi-openbare ruimten 

Ontmoetingsruimte Er bestaat een mogelijkheid een ontmoetingsruimte te crel;ren in het 
complex, afhankelijk van de wensen van de we; 

Huismeester Er is een fulltime beheerder aanwezig; 

Post Post wordt beneden in de centrale entree-hal bezorgt en desgewenst 
door de huismeester verspreidt; 

Vuilnis Er is een collectieve afgesloten opslagruimte voor het afval per 
verdieping; 

Parkeergelegenheid De parkeerkelder is binnendoor bereikbaar, men hoeft tevens de auto 
niet uit voor het binnenrijden van de kelder; 

Grootte buitenberging Alie appartementen hebben een berging in de parkeerkelder, < 10 m2; 

Beeldvorming wooncomplex 

Schema 8.1 b: Vervolg gemiddelde niveaus van de kwaliteitsaspecten van het praktijkproject Westpoint. 

Woonomgevingskenmerken 
Uiterlijk gebouwde omgeving Goede ruimtelijke opbouw en samenstelling, aanwezigheid van 

beeldbepalende elementen; 
Kwaliteit structureel groen Modale buurten inclusief buurtparken; 

Parkeervoorzieningen Meeste autobezitters kunnen hun auto op eigen terrein plaatsen; 

Nabijheid gebruiksgroen In beperkte mate aanwezig; 

Geschiktheid omgeving voor kinderen Druk verkeer, geen eigen tuin; 

Nabijheid winkels dagelijkse voorzieningen Voorzieningen binnen een straal van maximaal 1 km.; 

Nabijheid vrijetijdsaccommodaties VTA binnen een straal van 1000 m; 

Afstand tot stadscentrum Stadscentrum binnen een straal van 1,5 km.; 

Afstand tot opstappunt openbaar vervoer Opstappunt binnen 200 meter; 

Bereikbaarheid openbaar vervoer Bushalte op loopafstand, meerdere buslijnen; 

Frequentie openbaar vervoer Vier maal per uur een verbinding; 

Afstand tot NS-station Station op 1,0 km.; 

Contact bewoners onderling 

Woon appreciatie leer gewild woongebied met lange wachttijden; 

Gevoel sociale onveiligheid Gemiddeld aantal sociaal-onveilige locaties en gemiddeld aantal 
klachten; 

Beeldvorming woonbuurt Woonbuurt met normale reputatie 

Schema 8.1 c: Vervolg gemiddelde niveaus van de kwaliteitsaspecten van het praktijkproject Westpoint. 
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Case 

Nu de algemene kenmerken van het praktijkproject in kaart gebracht zijn, kan mede aan de 
hand van deze gegevens en met behulp van gegevens uit de verkoopbrochure en de 
internetsite5 bekeken worden welke diensten en producten in het praktijkproject aanwezig 
moeten zijn om in de woonbehoeften van de doelgroepen te kunnen voorzien. 
De schematische weergave van de invulling van de achttal woonbehoeften zeals die is 
gebruikt in hoofdstuk 6 wordt gehanteerd om de confrontatie weer te geven tussen enerzijds 
de theoretische invulling van deze behoeften volgens dit onderzoek (=referentie) en 
anderzijds de praktische invulling zeals die plaatsvindt in het praktijkproject Westpoint. 
Hierbij wordt zowel de standaard invulling van de verschillende woonbehoeften bekeken als 
de invulling van deze woonbehoeften met behulp van diensten en producten. 

Hierna volgen de acht onderscheidde woonbehoeften, met algemene beschrijving, waarbij 
telkens wordt aangegeven met welke diensten en producten deze behoeften theoretisch zo 
geed mogelijk ingevuld zouden kunnen worden gezien de doelgroep van het praktijk project, 
mede op basis van de resultaten van de voorgaande hoofdstukken. Daarbij wordt tevens 
aangegeven welke diensten en/of producten in het praktijkproject daadwerkelijk aanwezig 
zijn, danwel geleverd kunnen worden met de aanwezige bouwtechnische en 
installatietechnische voorzieningen, voor de invulling van de desbetreffende woonbehoefte. 
Wanneer hier over diensten wordt gesproken, wordt enkel gedoeld op de gebouw-gebonden 
diensten. De gebouw-ongebonden diensten worden buiten beschouwing gelaten, daar deze 
onafhankelijk van enigerlei voorziening en op elk tijdstip geleverd kunnen worden. 
Uit deze vergelijking blijkt dat er een aantal bouwtechnische en/of installatietechnische 
voorzieningen welke volgens de referentie mogelijk zijn, niet aanwezig zijn in het 
praktijkproject waardoor bepaalde diensten en/of producten niet geleverd kunnen worden. 
De ontbrekende voorzieningen zijn bij elke woonbehoefte in de vorm van 'hiaten' afzonderlijk 
weergegeven met daarbij de dienst en/of het product welke hierdoor niet geleverd kan 
worden. 

Privacy 
De standaard invulling om in de behoefte aan privacy te kunnen voorzien is afhankelijk van 
de bezettingsgraad van de woning, het type en grootte van de plattegrond, de indeling van 
deze plattegrond, de bouwtechnische kwaliteiten van de appartementen en de 
gedragscodes van de leden van het huishouden. 
Daar het bij het praktijkproject eim- en twee-persoonshuishoudens als doelgroep betreft zal 
de behoefte aan privacy, mede door de ruime opzet en indeling van de plattegrond van de 
verschillende appartementen (vanaf 120 tot ruim 300 m2) geen probleem zijn. Daarnaast 
draagt de zwevende dekvloer bij aan het waarborgen van de auditieve privacy. 
Diensten en producten in de woning en het complex voor het voorzien in de privacy-behoefte 
vormen de toegangscontrole in de vorm van een keycard en videofoon voor het openen van 
toegangsdeuren en de aanwezigheid van de huismeester waardoor ongenode gasten niet 
zondermeer het complex kunnen betreden. Daarnaast geeft de mogelijkheid tot de inrichting 
van een logeerkamer ook een invulling aan de privacy-behoefte daar de gasten en logees 
hun eigen vertrek krijgen en daardoor geen inbreuk maken op de privacy van het 
huishouden. Tenslotte kan de ruimte welke gecreeerd is door een extra vloer op te nemen in 
de entree-hal aangewend worden als muziekkamer voor de waarborging van de auditieve 
privacy. 

5 www.westpoint-tilburg.nl 
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Case 

temtoriale privacy desk voor reoeplioniste; voorzieningen voor de ver- en territorlale p.rlvac-y 
grote plattegronden; leidingnetwerk; ontgrendeling van de toe- plattegronden vanaf 120m2; 

goede, logische, ruime voorzieningen voor de ver- en gangsdeuren en apparatuur goede indeling plattegrond; 
indeling; ontgrendeling van de toe- voor het controleren van de lage bezettingsgraad 1 en 2 
bezettingsgraad, gangsdeuren en apparatuur keycards; pers h.h.; 
gedragscodes; voor het controleren van de installatietechnische voorzie- toegangscontr. door keycard; 
toegangscontrole; keycards; ningen voor het verzenden toegangscontr. door video-
hotel- I logeerkamer (com- installatietechnische voorzie- van data vanuit de appara- foon; 
plex); ningen voor het verzenden tuur in de woning naar de toegangscontr. door huis-

auditieve privacy 
goede bouwtechnische 
kwaliteit qua geluidsoverlast; 
muziekruimte (complex); 

van data vanuit de appara- apparatuur in de entree; meester; 
tuur in de woning naar de m2 vloeroppervlakte; logeerkamer in het app.; 
apparatuur in de entree; installatietechnische voorzie- 2• badkamer voor gasten; 
m2 vloeroppervlakte; ningen voor het voorzien in 
installatietechnische voorzie- water, stroom en afvoer; auditieve privacy 
ningen voor het voorzien in zwevende dekvloer; 
water, stroom en afvoer; muziekruimte in entreehal 

(complex); 

Schema 8.2a: lnvulling van de privacybehoefte, theoretisch en bij praktijkproject (volgens schema 6.1) 

Schema 8.2b: Hiaat tussen referentie en praktijk bij de invulling van de privacybehoefte 

Veiligheid in en rond de woning 
De standaard invulling om in de behoefte aan veiligheid in en rend de woning te kunnen 
voorzien is het aanbrengen van geclassificeerd hang- en sluitwerk en een rookmelder. 
Seiden zijn in de appartementen van het praktijkproject aanwezig, h&s werk met een 
weerstandsklasse 2 en een rookmelder in de entree van het appartement, optioneel aan te 
brengen in de keuken. 
Diensten en producten voor het voorzien in de veiligheids-behoefte vormen het brand-blus
systeem in de vorm van een sprinkler-installatie, de video-intercom, het home-control en 
toegangscontrole door de keycard danwel de huismeester. Naast de aanwezigheid van deze 
standaard diensten en producten zijn er ook een aantal diensten en producten welke 
optioneel geleverd kunnen worden al naar gelang de individuele koperswens. Dit zijn sociale 
(persoonlijke) alarmering, aanwezigheidsdetectie, inbraak- en brand-alarmering. Daarbij 
kunnen deze laatste twee eventueel gekoppeld worden aan hulpdiensten. 
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bev~iligirrg tegeri {nbrask, 
gecontroleerde entree 
geclassificeerd h&s werk; 
politie-keurmerk; 
inbraak-alarmering {bij 
beveiligingsdienst); 
toegangscontrole; 
video-intercom; 

melding rook- en gasontwik
keling 
brand-alarmering {bij beveili
gingsdienst); 
brand-blus-systeem; 
rookmelders; 

waarschuwing bij pers. onwel 
warden, bij val/en of breken 
van ledematen 
aanwezigheidsdetectie I -si
mulatie; 
sociale (persoonlijke) alarme-
ring; 
woningaanpassingen; 
home-control; 

desk voor receplionistei 
leidingnetwerk; 
schachten, sprinklers; 
voorzieningen voor de ver- en 
ontgrendeling van de toe
gangsdeuren en apparatuur 
voor het controleren van de 
keycards; 
installatietechnische voorzie
ningen voor het verzenden 
van data vanuit de appara
tuur in de woning naar de 
apparatuur in de entree, voor 
het verzenden van data t.b.v. 
het uitzenden van een 
noodsignaal en eventueel 
contact leggen met de 
bewoner, voor het zenden 
van data voor een 
brandmelding; 
installatietechnische 
voorzieningen voor de 
detectie van brand en de 
aansturing van de sprinkler; 
centrale unit home-control; 

de.sk voor reoe;ptioniste: 
leidingnetwerk; 
schachten, sprinklers; 
voorzieningen voor de ver- en 
ontgrendeling van de toe
gangsdeuren en apparatuur 
voor het controleren van de 
keycards; 
installatietechnische voorzie
ningen voor het verzenden 
van data vanuit de appara
tuur in de woning naar de 
apparatuur in de entree, voor 
het verzenden van data t.b.v. 

, het uitzenden van een 
noodsignaal en eventueel 
contact leggen met de 
bewoner, voor het zenden 
van data voor een 
brandmelding; 
installatietechnische 
voorzieningen voor de 
detectie van brand en de 
aansturing van de sprinkler; 
centrale unit home-control; 

Case 

beveiJigjng tegen inbraak, 
gecontroleerde entree 
geclassificeerd h&s werk; 
inbraakalarmering bij bevei
ligingsdienst; 
toegangscontr. door keycard; 
toegangscontr. door video
foon; 
toegangscontr. door huis
eester; 
toegang tot parkeerkelder 
mbv afstandbediening; 

melding rook- en gasont
wikkeling 
brand-alarmering (bij beveili
ingsdienst); 
sprinkler-installatie; 
stand-alone rookmelders; 

waarschuwing bij pers. onwel 
warden, bij val/en of breken 
van ledematen 
aanwezigheidsdetectie I -si
ulatie; 
sociale (persoonlijke) alarme-
ing; 
woningaanpassingen; 
home-control; 

Schema 8.3a: lnvulling van de veiligheidsbehoefte in en rond de woning, theoretisch en bij praktijkproject (volgens 
schema 6.2) 

[ Vejligbaif:ii ih en rond de woning 

Schema 8.3b: Hiaat tussen referentie en praktijk bij de invulling van de behoefte aan veiligheid in en rond de 
woning 

Zorg 
De standaard invulling om in de behoefte aan zorg te kunnen voorzien is het maken van 
woningaanpassingen zodat deze beter toegankelijk is en beter functioneert 
Deze aanpassingen zijn niet standaard in de appartementen aanwezig maar kunnen 
uiteraard wel al naar gelang de koperswens aangebracht worden, tijdens het bouwtraject of 
eventueel daarna. 
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Case 

Diensten en producten voor het voorzien in de zorg-behoefte wat betreft de AOL (algemene 
dagelijkse levensverrichtingen) vormen de sociale (persoonlijke) alarmering, medische 
verzorging en haarverzorging en pedicure aan huis. Wat betreft de HDL (huishoudelijke 
dagelijkse levensbehoeften) meet gedacht worden aan maaltijdenservice, 
boodschappenservice en een hulp in de huishouding. De eerstgenoemde is optioneel te 
verkrijgen bij de aankoop van een appartement. De overige diensten zijn onafhankelijk te 
verkrijgen, nu en in een later stadium. 

Referentie 

baf8mmerinr;ien bi} uihroeren I leidingnetwerki leidi111gnetwerk: 
AOL een ophaal- en ontvangstbox, voorzieningen voor het 
uitbesteden van, hulp bij voor de goederen welke zenden van data voor het 
AOL; toegankelijk is voor de plaatsen van de bestelling bij 
sociale (persoonlijke) alarme- bewoner en de koerier de leverancier, voor het 
ring; (eventueel de huismeester); verzenden van data t.b.v. het 
medische verzorging; voorzieningen voor het uitzenden van een 
haarverzorging aan huis; zenden van data voor het noodsignaal en eventueel 
pedicure aan huis; plaatsen van de bestelling bij contact leggen met de 

de leverancier, voor het bewoner; 
be/emmeringen bij uitvoeren verzenden van data t.b.v. het I 

HOL uitzenden van een 
maaltijdenservice; 
boodschappenservice; 
huishoudelijke hulp; 
wo:ning:aanpais.si '1gen; 

noodsignaal en eventueel 
contact leggen met de 
bewoner; 

-1 

t)efemmeringen bl} uJlvoeren 
AOL 
sociale (persoonlijke) alarme
ring; 
automatische vloerverlichting 
bij uit bed gaan; 

belemmeringen bij uitvoeren 
HOL 
woningaanpassingen; 

Schema 8.4a: lnvulling van de zorgbehoefte, theoretisch en bij praktijkproject (volgens schema s.3) 

een ophaall en onlvan9stbo1-:, voor 
de goederen welke toegankelijk is 
voor de bewoner en de koerier 
{~v,1mtu~BI de hursmeester}i 

Schema 8.4b: Hiaat tussen referentie en praktijk bij de invulling van de behoefte aan zorg 

Comfort 
De standaard invulling om in de behoefte aan comfort te kunnen voorzien wordt gevormd 
door de mogelijkheden voor telecommunicatie, de beschikbaarheid van de ruimtes in het 
appartement, het woonprogramma van de woning, het aantal kamers en de uitrusting van 
het appartement. Met name deze laatste bepalen of de woning voor bepaalde functies geed 
of minder geed geschikt is. 
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Case 

Gezien de ruime opzet van de appartementen en de hoge afwerkstaat en kwaliteitsniveau 
mag gesteld worden dat voorgaande in ruime mate aanwezig is. 
Diensten en producten in de woning en het complex voor het voorzien in de behoefte aan 
comfort worden gevormd door het aanbieden van een onderhoudscontract voor het 
kopersonderhoud, een afvalophaaldienst, een technische dienst verzorgt door de 
huismeester, diverse toepassingen van home-control, een tele-netwerk, beheer op afstand, 
een recreatie-ruimte, een sauna in het appartement en een verhuis-service. Naast deze 
standaard diensten en producten zijn er ook een aantal welke optioneel geleverd kunnen 
worden al naar gelang de individuele koperswens danwel zelfstandig besteld worden. Dit zijn 
de huishoudelijke hulp, de maaltijdenservice, vervoer met of zonder chauffeur en de post- en 
pakketbezorging aan de deur door de huismeester. 

uffbesteding HDL aclivitei-ten 
boodschappendienst; 
maaltijdenservice; 
huishoudelijke hulp; 
verzorging huisdieren; 
onderhoudscontract 
kopersonderhoud; 
verhuis-service; 
afval-ophaaldienst; 
technische dienst; 

bereikbaarheid (openb.) 
voorzieningen 
schoonheidsspecialiste aan 
huis; 
textielverzorging, bezorging; 
post- I pakketbezorging aan 
de deur; 
reparatie en bezorging 
schoenen / lederwaren; 
bibliotheek, bezorgen van 
boeken; 
wijnkelder, bezorgen van 
wijn; 
vervoer met chauffeur; 
vervoer zonder chauffeur; 

woongemak in 
leefomgeving 
recreatie-ruimte (complex); 
sauna (woning); 
zwembad (complex); 
muziek-kamer (complex); 
beheer op afstand; 
home-control; 
tellMletwerk.; 

leidingnelWerk; 
een ophaal- en ontvangstbox, 
voor de goederen welke 
toegankelijk is voor de 
bewoner en de koerier 
(eventueel de huismeester); 
voorzieningen voor het 
zenden van data voor het 
plaatsen van de bestelling bij 
de leverancier; 
m2 vloeroppervlakte; 
centrale unit home-control; 
m2 vloeroppervlakte voor de 
plaatsing van een afvalbak 
welke toegankelijk is voor de 
bewoners en de schoon
maakdienst; 
bouwkundige voorzieningen 
in de vorm van m• 
vloeroppervlakte en overige 
bouwkundige en installatie
technische voorz1eningen 
welke noodzakelijk zijn voor 
het zwembad en een sauna; 
installatie technische 
voorzieningen voor het 
voorzien in water, stroom en 
afvoer. 

lefd ingnetwel'll; 
voorzieningen voor het 
zenden van data voor het 
plaatsen van de bestelling bij 
de leverancier; 
m2 vloeroppervlakte; 
centrale unit home-control; 
m2 vloeroppervlakte voor de 
plaatsing van een afvalbak 
welke toegankelijk is voor de 
bewoners en de schoon
maakdienst; 
bouwkundige voorzieningen 
welke noodzakelijk zijn voor 
een sauna; 

uiffiesteding HDL activite.i--ten 
verhuis-service; 
afval-ophaaldienst; 
onderhoudscontract 
kopersonderhoud; 
technische dienst; 

woongemak in 
leefomgeving 
recreatie-ruimte in entreehal 
(complex); 
sauna in het appartement; 
tele-bankieren; 
tele-werken; 
home-control; 
aansturen gordijnen op 
afstand; 
verlichtings-senario's; 
audio- en video-distributie 
door appartement; 

Schema 8.Sa: lnvulling van de comfortbehoefte, theoretisch en bij praktijkproject (volgens schema 6.4) 
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aat 
een ophaal- en ontvangstbox, voor 
de goederen welke toegankelijk is 
voor de bewoner en de koerier 
(eventueel de huismeester); 
voorzieningen voor het zenden van 
data voor het plaatsen van de 
bestelling bij de leverancier; 

bouwkundige voorzieningen in de zwembad in praktijkproject; 
vorm van m2 vloeroppervlakte en 
overige bouwkundige en 
installatietechnische voorz1eningen 
welke noodzakelijk zijn; 
installatie technische voorzieningen 
voor het voorzien in water, stroom en 
afvoer. 

Schema 8.5b: Hiaat tussen referentie en praktijk bij de invulling van de comfortbehoefte 

Voordeel 

Case 

De behoefte aan voordeel speelt zich met name af op het gebied van het financie!le en tijd
ruimte budget dat het huishouden ter beschikking heeft. De standaard invulling van de 
behoefte aan voordeel wordt gevormd door de nabijheid en bereikbaarheid van de openbare 
voorzieningen. Dit is onder andere afhankelijk van de ligging van het complex. 

Het praktijkproject staat in het hart van de stad, vlakbij de winkelstraten en het 
uitgaansgebeid van de stad Tilburg. Tegelijkertijd ligt het ook maar enige minuten verwijderd 
van het afwisselende groengebied rondom de stad. De ligging maakt het tevens mogelijk om 
de stad vlot in en uit te rijden. Snelwegen richting andere grote steden zijn snel te bereiken. 
Dit alles tezamen waarborgt de goede bereikbaarheid van diverse voorzieningen. 
Diensten en producten voor het voorzien in de behoefte aan voordeel zijn de afval
ophaaldienst, de technische dienst verzorgt door de huismeester, de aanwezigheid van een 
tele-netwerk en toepassingen van home-control. Naast deze standaard diensten en 
producten zijn er ook een aantal welke optioneel geleverd kunnen worden al naar gelang de 
individuele koperswensen. Dit zijn de huishoudelijke hulp en de maaltijdenservice. Daarnaast 
ligt er nog de mogelijkheid voor de vereniging van eigenaren om door middel van het 
collectief inkopen van bepaalde producten korting voor de bewoners te bedingen. 
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fill'anci~fe budget 
bedingen van kortingen door 
vve exclusief voor bewoners 
complex; 

tijd-ruimte budget 
tele-netwerk; 
home-control; 
huishoudelijke hulp; 
boodschappendienst; 
maaltijdenservice; 
verzorging huisdieren; 
textielverzorging, bezorging; 
afval-ophaaldienst; 
technische dienst; 

Voordeaf 

leldlngnetWerk: reldlngnetwerk: 
een ophaal- en ontvangstbox, m2 vloeroppervlakte voor de 
voor de goederen welke I plaatsing van een afvalbak 
toegankelijk is voor de welke toegankelijk is voor de 
bewoner en de koerier bewoners en de schoon-
( eventueel de huismeester); maakdienst; 
voorzieningen voor het centrale unit home-control; 
zenden van data voor het 
plaatsen van de bestelling bij 
de leverancier; 
m2 vloeroppervlakte voor de 
plaatsing van een afvalbak 
welke toegankelijk is voor de 
bewoners en de schoon
maakdienst; 
centrale unit tiome-c<mlrot: 

oihf) 

~jd.ruimte budget 
tele-bankieren; 
home-control; 
tele-werken; 

Case 

piek- en dalurenmeters voor 
de stroom; 
afval-ophaaldienst; 
technische dienst; 

Schema 8.6a: lnvulling van de behoefte aan voordeel, theoretisch en bij praktijkproject (volgens schema 6.5) 

Voordeel 

~~- Hiaat. oiensten en produoteni\Wlke 'tiiel'mpt met .oe1~1cFIQJ Men worden 
een ophea1· en Qrttvangslbox, voor boodschappendienst in praklijkj.'H'oject: 
de goederen welke toegankelijk is maaltijdenservice in praktijkproject; 
voor de bewoner en de koerier textielverzorging, bezorging in het praktijkproject; 
(eventueel de huismeester); 
voorzieningen voor het zenden van 
data voor het plaatsen van de 
bestellina bli de leverancier; 

Schema 8.6b: Hiaat tussen referentie en praktijk bij de invulling van de behoefte aan voordeel 

Sociale contacten 
De standaard invulling van de behoefte aan voordeel wordt gevormd door de aanwezigheid 
ruimte in het appartement voor het ontvangen van gasten. 
Daar in het praktijk project de appartementen groat tot zeer groat zijn opgezet en van vele 
vertrekken zijn voorzien is het mogelijk een logeerkamer in te richten voor het ontvangen 
van gasten. Daarnaast is er meestal een tweede badkamer in het appartement aanwezig 
welke door de gasten gebruikt kan warden. 

Mogelijke diensten en producten in de woning en het complex voor het voorzien in de 
behoefte aan sociale contacten in de woning zijn logeer- danwel hotelkamers in het 
appartementencomplex in plaats van de extra ruimten in de appartementen. Daarnaast kan 
een gemeenschappelijke tuin, een recreatie-ruimte voor het organiseren van 
bewonersactiviteiten en een muziek-kamer bijdragen aan het onderhouden van sociale 
contacten. Tenslotte kan vervoer met chauffeur ook invulling geven aan de behoefte aan 
sociale contacten omdat men met deze dienst op bezoek kan gaan bij familie en vrienden. 
Deze laatste dienst meet echter onafhankelijk van het appartement aangetrokken warden. 
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in dewonfng 
voldoende ruimte voor 
ontvangen van gasten; 

I in het complex 
hotel- I logeerkamer 
(complex); 
recreatie-ruimte (complex); 
muziekkamer (complex); 
verjaardagskamer (complex); 
gemeenschappelijke tuin; 

in de woonomgeving 
tennisbaan, zwembad; 
vervoer met chauffeur ia11ci; 

.Soat{lle contacten 

m2 vroeroppet\llakte; 
bouwkundige voorzieningen 
in de vorm van m• 
vloeroppervlakte en overige 
bouwkundige en installatie
technische voorz1eningen 
welke noodzakelijk zijn voor 
een tennisbaan of zwembad; 
installatie technische 
voorzieningen voor het 
voorzien in water, stroom en 
afvoer; 

-m2 vloeroppervlakte; 
installatie technische 
voorzieningen voor het 
voorzien in water, stroom en 
afvoer; 

Case 

n de woning ·I 

grote woonkamer, te verdelen 
in 2 vertrekken; 
logeerkamer in het 
appartement; 
2• badkamer in het 
appartement; 

in het complex 
recreatie-ruimte, 
gecombineerd met muziek
ruimte en verjaardagskamer 
in entreehal; 

Schema 8. 7a: lnvulling van de behoefte aan sociale contacten, theoretisch en bij praktijkproject (volgens schema 6.6) 

Social& contac~n : __ -
j 

... 
H~~ CiiBnsten en producten'_welke--ilierd~njet~fje1e1Jerd kunnen Worden 

bolMlkundige VOOl'l-18ning&r1 in de Minn1isbaari en zwembad in ?raktijkproject: 
vorm van m• vloeroppervlakte en 
overige bouwkundige en 
installatietechnische voorz1emngen 
we Ike noodzakelijk zijn voor een 
tennisbaan of zwemllad; 

Schema 8. 7b: Hiaat tussen referentie en praktijk bij de invulling van de behoefte aan sociale contacten 

Veiligheid in de woonomgeving 
Bij de behoefte aan veiligheid in de woonomgeving kan een onderscheid gemaakt worden in 
fysieke en sociale veiligheid. De standaard invulling van de behoefte aan veiligheid in de 
woonomgeving wordt gevormd door de verlichting en inrichting van de straat en de 
eventuele aanwezigheid van een buurtpreventieproject. 

Laatstgenoemde is niet aanwezig bij het praktijkproject daar de wijk niet dermate 
vandalisme-gevoelig en crimineel is dat dit noodzakelijk wordt geacht. Daar de inrichting van 
de directe omgeving onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling van het praktijkproject mag 
gesteld worden dat deze omgeving een veilige uitstraling zal krijgen. 
Diensten en producten welke een invulling kunnen geven aan deze behoefte, welke tevens 
de drempel tussen prive en openbaar domein vergroten, zijn een goede toegangscontrole 
door middel van keycard-controle, een videofoon, de aanwezigheid van een huismeester en 
de toegangscontrole bij de parkeerkelder door middel van een afstandsbediening. 
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en inrichting 

sociale veiligheid 
toegangscontrole; 
buurtwacht; 
buurtpreventieproject; 

desk voor reoeptioniste ; 
leidingnetwerk; 
voorzieningen voor de ver- en 
ontgrendeling van de toe
gangsdeuren en apparatuur 
voor het controleren van de 
keycards; 

Case 

sociale veiligheid 
toegangscontr. door keycard; 
toegangscontr. door video- 1' 
foon; 
toegangscontr. door huis
meester; 
toegang tot parkeerkelder 
mbv ~fstEmcl_!)edlen : 

Schema 8.8a: lnvulling van de veiligheidsbehoefte in de woonomgeving, theoretisch en bij praktijkproject (volgens 
schema6.7) 

t_ - - ven~ghe d in dac.WflDnomg&Vlna _j 

Schema 8.8b: Hiaat tussen referentie en praktijk bij de invulling van de behoefte aan veiligheid in de 
woonomgeving 

Status 
Bij de behoefte aan status spelen imago, uitstraling, succes, erkenning, respect en 
exclusiviteit een grote rol. Samen met stijl, inrichting, aankleding, grootte en uitstraling van 
de woning, de sociale klasse van de buurt-bewoners en ook het uitzicht vanuit de 
appartementen krijgen de huishoudens een bepaalde status. Deze aspecten van het wonen 
zorgen ervoor dat het huis ook een 'thuis' wordt De behoefte aan status is zeals al in 
hoofdstuk 6 is aangegeven een overall-behoefte. De mate waarin een huishouden een 
bepaalde status heeft, is namelijk afhankelijk van de totale woning, het complex en de 
woonomgeving met alle diensten en producten daarbij genomen. 
De aanwezigheid van diensten en producten, het imago, het niveau en de uitstraling daarvan 
geven een bepaald imago en status-gevoel net als dat men dat ondervindt bij een 
lidmaatschap van een golfclub of een rotaryclub. 
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Case 

Diensten en producten in en om de appartementen van het praktijkproject welke duidelijk de 
behoefte aan status en kwaliteit benadrukken zijn de aanwezigheid van extra ruimtes in het 
appartement voor gasten, de muziek-kamer en recreatie-ruimte in de entreehal en een 
sauna en/of fitnessruimte welke in sommige appartementen aanwezig is. Daamaast blijkt de 
status ook uit het gebruik maken van de diensten van een binnenhuis-architect, en zeals 
gezegd uit het imago, het niveau en de uitstraling van de aanwezige, overige diensten en 
producten. Uiteraard levert de grootte en de hoogte van het complex, de sociale klasse van 
de mede-bewoners en het riante uitzicht vanuit de appartementen een grote bijdrage aan 
het status-gevoel van de bewoners. 

r 

iril!l.90 , n~eau en uitSfrallng 
van de diensten en 
producten; 
muziek-kamer (complex); 
hotel-/logeerkamer; 
tennisbaan (complex); 
zwembad (complex); 
sauna (woning); 
binnenhuis-architect; 

m2 \lloeroppervia'k.te; 
bouwkundige voorzieningen 
in de vorm van m• 
vloeroppervlakte en overige 
bouwkundige en 
installatietechnische 
voorzieningen welke 
noodzakelijk zijn voor een 
zwembad, sauna of 
lenflisbaan; 

naast de uilslraling van l'let 
complex zijn er diensten en 
producten aanwezig welke in 
deze behoefte voorzien; 
panoramadak; 
sauna (woning); 
hotel-/logeerkamers (woning); 
2• badkamer; 
muziek-kamer (complex); 
binne n1huis-archite.ct; 

Schema 8.9a: lnvulling van de statusbehoefte, theoretisch en bij praktijkproject (volgens schema 6.7) 

[ 

H~~t ~IOlenstelttln croducten'we:lke'. hJerdocr nie1 geleverd ku.nnenwor.den· 
bouwkundige· vooriianinge in de tennisbaan en zwembacl in praklijkproject; 
vorm van m• vloeroppervlakte en 
overige bouwkundige en 
installatietechnische voorz1enmgen 
we Ike noodzakelijk zijn voor een 
tennisbaan of l'!Nemtiad; 

Schema 8.9b: Hiaat tussen referentie en praktijk bij de invulling van de statusbehoefte 

Uit voorgaand vergelijk blijkt dat de hiaten in het praktijkproject in drie items te groeperen 
zijn: voorzieningen voor het zwembad, voorzieningen voor de tennisbaan en een 
boxensysteem voor het ophalen en bezorgen van goederen. 
Voor het verklaren van het ontbreken van deze drie items en de daaraan verbonden 
diensten en producten is het noodzakelijk deze te vergelijken met de toepassing en levering 
van diensten en producten in andere hoogbouwcomplexen. 
Deze verklaring voor het ontbreken van de diensten en producten in het praktijkproject wordt 
bekeken vanuit het oogpunt van de projectontwikkelaar daar deze de beslissing neemt voor 
het wel of niet opnemen van bepaalde voorzieningen waarmee deze diensten en producten 
geleverd kunnen worden. 
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Case 

Voor het zoeken naar een verklaring wordt een analyse gemaakt van een aantal reeds 
gerealiseerde hoogbouwcomplexen6

, het aanwezige diensten- en producten-pakket in deze 
complexen en de prijsklasse van de verschillende appartementen in deze complexen. Hieruit 
blijkt dat de diensten en producten in te delen zijn volgens een bepaalde hierarchie. 

Zo is duidelijk dat er een groot verschil bestaat tussen het aanwezige diensten- en 
producten-pakket in hoogbouwcomplexen waarin overwegend appartementen goedkoper 
dan 5 ton gelegen zijn en in hoogbouwcomplexen waarin overwegend appartementen 
duurder dan 5 ton gelegen zijn. Deze grens kan overigens niet eenduidig bij de 5 ton 
getrokken worden maar varieert tussen de 4 en de 6 ton. 
Daarnaast is er nog een verschil waar te nemen tussen de laatstgenoemde en 
appartementen duurder dan 1 min. 
Deze driedeling naar prijsklasse van het appartement gecombineerd met de aanwezige 
diensten en producten in reeds gerealiseerde hoogbouwcomplexen is onderstaand 
weergegeven. 

toegangs.CQntrore door videofoon; 
afsluitbare parkeergarage; 
tele-netwerk; 

2@ badkamer: 
logeerkamer (individueel); 
toegangscontrole door keycard; 
inbraak-alarmering; 
brand-alarmering; 
home-control; 
huismeester; 
afval-o!)haakllenst: 

pri,ve-~ft; 

sauna (individueel); 

Schema 8.10: Overzicht aanwezige diensten en producten verdeeld naar prijsklasse appartement in reeds 
gerealiseerde hoogbouwcomplexen. 

Wanneer de aanwezige diensten en producten in het praktijkproject vergeleken worden met 
bovenstaand overzicht blijkt dat deze met elkaar overeenkomen en dat 'concurrerende' 
hoogbouwcomplexen geen groter aanbod van diensten en producten hebben dan het 
praktijkproject. 
De diensten en producten welke ontbreken in het praktijkproject, de hiaten, behoren niet tot 
het 'standaard' pakket aan diensten en producten in de concurrerende hoogbouwcomplexen. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat er bij de ontwikkeling van het praktijkproject al die 
bouw- en installatietechnische voorzieningen opgenomen zijn om de diensten en producten 
te kunnen leveren welke in concurrerende hoogbouwcomplexen ook geleverd worden. Met 
andere woorden er zijn, ten opzichte van reeds gerealiseerde hoogbouwcomplexen, geen 
fouten gemaakt bij de vaststelling van de op te nemen bouw- en installatietechnische 
voorzieningen in het praktijkproject. 

6 o.a. Hoge Erasmus, Hoge Heren, Hoge Maas en De Regent 
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Case 

Naast het in schema 8.10 weergegeven 'standaard' pakket aan diensten en producten blijkt 
uit de analyse van de reeds gerealiseerde hoogbouwcomplexen dat er een duidelijke groep 
van diensten en producten bestaat welke niet standaard aangeboden worden, maar welke 
optioneel geleverd kunnen worden naar gelang de wensen van de bewoners. Dit betreft 
diensten en producten op woningniveau maar ook op complexniveau. De diensten en 
producten op woningniveau worden aan de bewoners individueel aangeboden terwijl de 
diensten en producten op complexniveau aan de bewoners als collectief aangeboden 
worden. 
Een overzicht van deze 'optionele' diensten en producten op woning- en complexniveau is 
onderstaand weergegeven. Hierbij meet de kanttekening gemaakt worden dat de tussen 
haakjes geplaatste diensten en producten niet in de reeds gerealiseerde 
hoogbouwcomplexen zijn aangetroffen maar wel via deze wijze ingedeeld kunnen worden. 

Schema 8.11: Overzicht optioneel leverbare diensten en producten op woning- en complexniveau in reeds 
gerealiseerde hoogbouwcomplexen (m.u.v. de diensten en producten tussen haakjes). 

Wanneer de aanwezige diensten en producten in het praktijkproject vergeleken worden met 
bovenstaand overzicht blijkt het volgende: 

Het aanbod van diensten en producten op woningniveau is in de geanalyseerde 
complexen kleiner dan in het praktijkproject daar in de laatstgenoemde het 
onderhoudscontract voor het kopersonderhoud extra aangeboden wordt. 
Het aanbod van diensten en producten op complexniveau is in de geanalyseerde 
complexen groter dan in het praktijkproject daar in deze complexen zaken als de 
boodschappendienst, de maaltijdenservice etc. wel aangeboden worden. 
Twee van de drie ontbrekende diensten en producten in het praktijkproject worden in 
geen van de geanalyseerde hoogbouwcomplexen geleverd, namelijk de tennisbaan en 
het zwembad. 
De drie ontbrekende diensten en producten in het praktijkproject betreffen alien diensten 
en producten op complexniveau en behoren alien niet tot het standaard pakket zeals 
weergegeven in schema 8.10. 

De ontbrekende diensten en producten, welke alien op complexniveau gelegen zijn, brengen 
bepaalde kostenconsequenties met zich mee wanneer de bouwtechnische en 
installatietechnische voorzieningen welke hiervoor noodzakelijk zijn, aangebracht worden. 
Deze kostenconsequenties worden vanwege het feit dat het diensten en producten op 
complexniveau betreft aan alle bewoners doorberekend. Een verklaring voor het ontbreken 
van de drie diensten en producten is mogelijk in dit kostenaspect te vinden. Om hier een 
duidelijk oordeel over te geven is inzicht in deze kosten noodzakelijk. 
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Case 

Wanneer een zwembad opgenomen wordt op een verdieping in het praktijkproject met 
daarbij alle faciliteiten waar een zwembad om vraagt als douches, kleedruimten, maar ook 
alle benodigde installaties heeft dit een toename van de stichtingskosten tot gevolg groot 
/3,5 mln.7 Dit komt neer op een stijging van de v.o.n.-prijzen van gemiddeld f 17.000 per 
appartement. Daarnaast brengt een zwembad gebruikskosten met zich mee zeals 
onderhoud welke een stijging van de servicekosten tot gevolg hebben groot f 0,2 mln.6 per 
jaar. Dit komt neer op een stijging van de servicekosten van gemiddeld f 1.000 per 
appartement. 

Wanneer een tennisbaan met kunstgras opgenomen wordt op bijvoorbeeld het dak van de 
parkeergarage van het praktijkproject heeft dit een toename van de stichtingskosten tot 
gevolg groot f 125.0006

. Dit komt neer op een stijging van de v.o.n.-prijzen van gemiddeld f 
600 per appartement. Daarnaast brengt de tennisbaan, net als het zwembad gebruikskosten 
met zich mee zeals het onderhoud van de baan groot f 25.0006 per jaar. Dit komt neer op 
een stijging van de servicekosten van gemiddeld f 125 per appartement. 

Wanneer er een boxen- en datanetwerk-systeem aangebracht wordt in het praktijkproject 
heeft dit een toename van de v.o.n.-prijzen tot gevolg van f 5.0006 per appartement en een 
toename van de servicekosten, in de vorm van abonnementskosten, met f 60. 

Het ontbreken van een aantal diensten en producten in het praktijkproject is te verklaren 
door een combinatie van een drietal items te weten: 
1. de kostenconsequenties van deze diensten en producten; 
2. het feit dat het optionele diensten en producten op complexniveau betreft; 
3. de exclusiviteit en noviteit van de ontbrekende diensten en producten. 

ad 1. Gezien de grote spreiding van de v.o.n.-prijzen van de appartementen in het 
praktijkproject (5,5 ton tot 1,4 min.) bestaat er ook een grote diversiteit ender de 
huishoudens en de inkomens (1 tot 3,5 ton) van deze huishoudens.9 Dit houdt 
tevens in dat de huishoudens over sterk wisselende middelen beschikken om in 
hun behoeften te voorzien. Diensten en producten welke dermate hoge kosten met 
zich meebrengen als een zwembad en een tennisbaan zullen een groot beslag 
leggen op deze beschikbare middelen. Deze diensten en producten hebben zowel 
voor de v.o.n.-prijs als voor de servicekosten grote consequenties. 

ad 2. Diensten en producten op woningniveau verdienen de voorkeur daar deze minder 
ingrijpend zijn en duidelijk op de individuele wensen van de bewoner afgestemd 
kunnen worden. Tegenover deze individuele diensten en producten staan de 
collectieve diensten en producten welke niet op alle persoonlijke wensen 
afgestemd kunnen worden. Deze laatste moeten door alle, of in ieder geval door 
het overgrote deel van de, bewoners van het praktijkproject gewenst zijn alvorens 
deze een bestaansrecht hebben. Met andere woorden er moet een collectief 
draagvlak ender de bewoners van het praktijkproject bestaan alvorens de 
aanwezigheid van een zwembad e.d. gegrond en gerechtvaardigd is. 

7 Bron: afdeling calculatie planontwikkeling Ballast Nedam Woningbouw Zuid 
8 Bron: woongemak-systeem van IRS 
9 Bij de makelaars zijn geen inkomens-gegevens beschikbaar van de kopers, deze cijfers zijn vastgesteld o.b.v. 
de stelregel dat bij volledige hypotheek het inkomen ~ deel van de v.o.n.-prijs moet bedragen. 
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Uitgaande van de grote diversiteit aan beschikbare middelen, zeals genoemd in het 
eerste punt, is er geen duidelijk collectief draagvlak aan te wijzen welke de 
aanwezigheid van het zwembad, de tennisbaan en het boxen- en datanetwerk
systeem in kostentechnische zin kan verantwoorden. 

ad 3. De ontbrekende diensten en producten zijn voor de bewoners niet zo gewoon en 
'eigen' als de diensten en producten welke wel geleverd worden, ze zijn exclusiever 
en nieuwer. Tegenover deze ontbrekende diensten en producten staan de diensten 
en producten die wel geleverd worden aan de bewoners van het praktijkproject. In 
tegenstelling tot de noviteit en de exclusiviteit van de ontbrekende diensten zijn 
deze diensten en producten al meer ingeburgerd en geaccepteerd. 

Door de combinatie van de drie hiervoor geschetste items is het vanuit de 
projectontwikkelaar gezien niet verantwoord de bouwtechnische en installatietechnische 
voorzieningen in het praktijkproject op te nemen waarmee de ontbrekende diensten en 
producten geleverd kunnen worden. 

Het is echter wel zo dat indien mocht blijken bij verkoop van de appartementen dat het 
overgrote deel van de bewoners prijs stelt op de aanwezigheid van een van deze diensten 
en/of producten, en het technisch nog realiseerbaar is, deze alsnog opgenomen worden in 
het praktijkproject. 
Een voorbeeld hiervan is de tennisbaan welke mogelijk gesitueerd zou kunnen worden op 
het dak van de parkeergarage. Het plaatsen van een zwembad daarentegen zal grotere 
danwel onoverkomelijke problemen met zich meebrengen. 

8.3.4 Advies voor levering aanvullende diensten en producten 
Wanneer er naar het praktijkproject gekeken wordt, is duidelijk te zien dat voor elke behoefte 
diensten danwel producten aanwezig zijn voor de invulling ervan. Deze diensten en 
producten maken deel uit van het zogenoemde 'standaard' pakket aan diensten en 
producten welke geleverd wordt aan de bewoners van het praktijkproject. 

Naast dit standaardpakket dat in elk appartement aanwezig is, heeft de projectontwikkelaar 
de intentie de toekomstige bewoners de mogelijkheid te bieden aanvullende diensten en 
producten op woningniveau af te nemen in de vorm van 'optie-pakketten'. Deze pakketten 
zijn elk toegespitst op een, of een combinatie van een aantal, woonbehoeften. Hierdoor krijgt 
de koper de mogelijkheid zijn of haar woonbehoeften naar eigen wens in te vullen. 

Door deze aanpak van behoefte-invulling: een standaardpakket met daarbij de mogelijkheid 
tot uitbreiding door middel van optie-pakketten kan gesteld worden dat bij het praktijkproject 
de woonbehoeften in ruime mate hun invulling krijgen door de levering van diensten en 
producten. 
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9 Evaluatie 

9.1 lnleiding 
In dit laatste hoofdstuk van het onderzoek worden de belangrijkste bevindingen in het kort 
uiteengezet en geevalueerd. 
Ten behoeve van deze evaluatie wordt allereerst de onderzoeksvraag en het 
onderzoeksmodel van dit onderzoek herhaald. Hierbij worden deze stapsgewijs doorlopen, 
waarbij aangegeven wordt wat bij elke stap van het onderzoeksmodel gedaan is. 
Vervolgens worden de conclusies en aanbevelingen voor dit onderzoek weergegeven om dit 
hoofdstuk af te sluiten met een slotbeschouwing. 

9.2 Samenvatting 
Onderstaand zijn de onderzoeksvraag en het -model, welke in hoofdstuk 1 opgesteld zijn 
voor dit onderzoek, nogmaals weergegeven. In deze paragraaf zal de onderzoeksvraag 
stapsgewijs beantwoord worden met behulp van de verschillende stappen uit het 
onderzoeksmodel. 

Probleemstelling: 
"Wat is het behoeftepatroon van de potentiele doelgroepen ten aanzien van diensten en 
producten in hoogbouwcomplexen en in welke mate kunnen ontwikkelaars voorwaarden 
creeren om in deze behoefte te voorzien" 

(potentiele) 
doelgroepen 

van hoogbouw 

2 

~ , 
woonbehoeften 

van de 
potentiele 

doelgroepen 

3 

v 

potentiele vraag 
naar diensten 
en producten 

Schema 9.1: Onderzoeksmodel 
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Uitgangspunt is een analyse van het fenomeen hoogbouw en zijn kenmerken. Hierbij kan 
aangemerkt worden dat de woontoren geen directe oplossing is voor het aloude 
woninggebrek. Evenmin als oplossing voor het gebrek aan grond. De woontoren meet 
gezien worden als toevoeging van een woonvorm aan het totale woningaanbod en voorziet 
in de behoefte van een beperkt deel van de vraagzijde van de woningmarkt. Esthetisch 
gezien kan men niet overal woontorens bouwen en het idee dat er een ideale woonvorm 
bestaat is sinds de modernistische hoogbouwgolf niet meer. De hoge prijzen die 
samenhangen met de hoge bouwkosten bij hoogbouw zorgen ervoor dat de woontoren 
gereserveerd blijft voor de huishoudens met de wat ruimere portemonnee. Daarbij bestaat 
de woontoren gedeeltelijk bij de gratie van exclusiviteit. 
Ondanks het feit dat de woontoren niet op elke locatie geschikt is en de woontoren slechts 
voor een bepaald, koopkrachtig deel van de bevolking een keuzeoptie is, blijkt deze 
verkavelingsvorm nu in het gehele land aan populariteit te winnen. Een verklaring hiervoor 
kan gelegen zijn in het feit dat de maatschappelijke weerstand tegen woontorens is 
afgenomen of in een toename van alternatieve samenlevingsvormen met andere voorkeuren 
en mogelijkheden. 

Op basis van de eerste stap van het onderzoeksmodel wordt, met behulp van de kenmerken 
van hoogbouw, vastgesteld wat de potentiele doelgroepen van hoogbouw zijn. Hieruit blijkt 
dat de woontoren wordt bevolkt door de kleinere huishoudens bestaande uit voornamelijk 
een of twee personen uit alle leeftijdscategorieen, verdeeld in een tweetal 
inkomenscategorieen. De huishoudens met een brute inkomen > f 85.000 kopen over het 
algemeen de 'gewone' appartementen tot een prijsklasse van ruim 3 ton terwijl de 
huishoudens met een inkomen > f 125.000 de luxere en grotere appartementen kopen. 
Naast het onderscheid op basis van inkomen wordt er tevens een onderscheid gemaakt 
tussen de jongere en middelbare huishoudens tot en met 55 jaar en de oudere huishoudens 
vanaf 55 jaar. 
Dit wordt onderschreven door Rob van Engelsdorp Gastelaars welke stelt dat hoogbouw met 
name geed besteed is aan de ouderen 'welke steeds meer voordelen in het wonen in 
hoogbouw inzien mits dat wonen gekoppeld is aan green, rust en veiligheid' en aan jongeren 
'welke juist graag een druk decor van restaurants, cafes en overig aantrekkelijk vertier in de 
nabijheid willen hebben, zodat ze hun kostbare vrije tijd dicht bij huis kunnen spenderen'. 
De woontoren meet gezien worden als ongeschikt voor gezinnen met kinderen. 
De belangrijkste vestigingsfactor voor de doelgroepen is uitzicht hetgeen bepaald wordt door 
de locatie. Het uitzicht gecombineerd met de hoogte wordt gevolgd door de voorzieningen 
van de omgeving en de ruimte. Bereikbaarheidsfactoren spelen hierbij een minder 
belangrijke rel. Het bezit van een balkon is een belangrijke woonfactor evenals de 
mogelijkheden voor het parkeren voor bezoekers in de omgeving en geed functionerende 
liften. 

Op basis van de tweede stap van het onderzoeksmodel wordt vastgesteld wat de 
woonbehoeften van de hierboven genoemde potentiele doelgroepen van hoogbouw zijn. 
Hieruit blijkt dat de woonbehoeften van de potentiele doelgroepen van hoogbouw, welke 
verder gaan dan enkel de behoefte aan een dak boven het hoofd, opgedeeld kunnen worden 
in een achttal deelgebieden te weten: privacy, veiligheid in en rend de woning, zorg, comfort, 
voordeel, sociale interactie, veiligheid in de woonomgeving en status. Deze woonbehoeften 
vloeien voort uit de vijf dimensies van het wonen (beschuttings-, utilitaire, omgevings-, 
liggings-, en statusdimensie) in combinatie met de behoefte-indeling volgens Alderfer 
(existence, relatedness en growth needs). 
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Deze woonbehoeften zijn bij alle doelgroepen van hoogbouw aanwezig. le worden echter 
niet bij elke doelgroep op dezelfde wijze en in de zelfde mate ingevuld. Het is mogelijk dat 
een doelgroep meer waarde hecht aan de invulling van een aantal specifieke behoeften 
boven de invulling van andere woonbehoeften. Aan deze specifieke behoeften hangt deze 
doelgroep meer gewicht dan aan de andere woonbehoeften. De mate waarin elke 
woonbehoefte ingevuld meet worden is afhankelijk van het individu en verandert gedurende 
de verschillende levensfasen. 
lo worden woonbehoeften als comfort en sociale interactie door de huishoudens tot en met 
55 jaar op een andere wijze ingevuld dan door de huishoudens ouder dan 55 jaar. Daarbij 
kan aangegeven worden dat bij de jongere doelgroep een grotere behoefte bestaat aan tele
mogelijkheden, uitgaans- en ontspannings-mogelijkheden, uitstraling en exclusiviteit. Aan 
deze behoeften worden door deze doelgroep een groter gewicht gehangen dan aan andere 
behoeften. Huishoudens ouder dan 55 jaar hebben waarschijnlijk meer behoefte aan zorg, 
privacy en sociale interactie en hangen aan deze behoeften een groter gewicht dan aan 
andere behoeften. 

Op basis van de derde stap van het onderzoeksmodel wordt de potentiele vraag naar 
diensten en producten, welke noodzakelijk is voor de invulling van de hierboven genoemde 
woonbehoeften, vastgesteld. Bij de invulling van woonbehoeften kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen zaken welke standaard in de woning aanwezig zijn en een groot 
aanbod van diensten en producten welke mogelijk geleverd kunnen worden. 
Voor elk van de acht onderscheidde woonbehoeften is bekeken op welke wijze deze met 
diensten en/of producten ingevuld kunnen worden. Hiertoe zijn diverse, reeds gerealiseerde 
(hoog)bouwprojecten geanalyseerd op de aanwezigheid van diensten en producten. 
Daarnaast zijn leveranciers van diensten en producten bekeken. Door de verschillende 
woonbehoeften stuk voor stuk te beschrijven en te bepalen wat de inhoud van de 
woonbehoeften is, is vastgesteld met welke diensten en producten de behoefte ingevuld kan 
worden. 
Uit de analyse van de woonbehoeften blijkt dat deze bij alle doelgroepen aanwezig zijn, 
maar dat deze niet bij elke doelgroepen op de zelfde wijze en in de zelfde mate ingevuld 
worden. Het blijkt dat een doelgroep meer waarde kan hechten aan de invulling van een 
aantal specifieke behoeften boven de invulling van andere woonbehoeften. Duidelijk blijkt 
ook dat het bij luxe appartementen noodzakelijk is de bewoners diensten en producten aan 
te bieden om in de diverse woonbehoeften te kunnen voorzien. Afhankelijk van het gewicht 
dat de verschillende doelgroepen aan een woonbehoefte hangen moeten er meerdere 
diensten en producten geleverd worden om de desbetreffende woonbehoefte voldoende in 
te kunnen vullen. 

Op basis van de vierde stap van het onderzoeksmodel wordt een overzicht weergegeven 
van de technische voorzieningen welke noodzakelijk zijn voor de levering van 
bovengenoemde diensten en producten. Daarvoor wordt een onderscheid gemaakt tussen 
gebouw-gebonden en gebouw- ongebonden diensten daar deze laatste geen voorzieningen 
nodig hebben voor levering. Binnen het overzicht van noodzakelijke technische 
voorzieningen wordt een onderscheid gemaakt tussen bouwtechnische en 
installatietechnische voorzieningen. lndien de noodzakelijke voorzieningen niet aanwezig zijn 
kunnen de diensten danwel producten niet geleverd worden. Hierdoor zijn zij indirect van 
invloed op de invulling van de woonbehoeften van de doelgroep; is een bepaalde 
voorziening niet aanwezig, dan kan de dienst of het product niet geleverd worden en kan 
een bepaalde woonbehoefte niet ingevuld worden. 
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In de vijfde en tevens laatste stap van het onderzoeksmodel wordt voorgaande toegepast in 
een case. Hierbij wordt per woonbehoefte een vergelijking gemaakt tussen de theoretisch 
mogelijke invulling en de daadwerkelijke invulling in het praktijkproject van de desbetreffende 
woonbehoefte. Daarbij wordt tevens aangegeven welke voorzieningen hiervoor noodzakelijk 
zijn. Per woonbehoefte is deze vergelijking in soortgelijk schema als onderstaand 
weergegeven. 

(com-
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gangsdeu ren en apparatuur 
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apparatuur in de entree; 
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water, stroom en afvoer; auditieve privacy 

zwevende dekvloer; 
muziekruimte in entreehal 
(complex); 

Schema 9.2a: lnvulling van de privacybehoefte, theoretisch en bij praktijkproject 

Daarbij is tevens in soortgelijk schema als onderstaand per woonbehoefte aangegeven 
welke hiaten er zijn in de aanwezigheid van bouw- en/of installatietechnische voorzieningen. 
Hieruit blijkt tevens welke diensten danwel producten niet geleverd kunnen warden als 
gevolg van het desbetreffende hiaat. 

Schema 9.2b: Hiaat tussen referentie en praktijk bij de invulling van de privacybehoefte 

Uit de analyse van de hiaten voorkomend uit de vergelijking blijkt dat er een drietal diensten 
en producten te weten een zwembad, een tennisbaan en het boxensysteem, met behulp 
waarvan een aantal diensten gecombineerd geleverd warden, ontbreken. 
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Voor het verklaren van het ontbreken van deze diensten en producten is het noodzakelijk 
deze te vergelijken met de toepassing en levering van diensten en producten in andere 
hoogbouwcomplexen. Hierbij is een analyse gemaakt van een aantal reeds gerealiseerde 
hoogbouwcomplexen, het aanwezige diensten- en producten-pakket in deze complexen en 
de prijsklasse van de verschillende appartementen in deze complexen. Hieruit blijkt dat de 
diensten en producten in te delen zijn volgens een bepaalde hierarchie. 
Deze hierarchie vergeleken met de ontbrekende diensten en producten in het praktijkproject 
geven de volgende conclusies: 

Het aanbod van diensten en producten op woningniveau is in de geanalyseerde 
complexen kleiner dan in het praktijkproject. 
Het aanbod van diensten en producten op complexniveau is in de geanalyseerde 
complexen groter dan in het praktijkproject. 
Twee van de drie ontbrekende diensten en producten in het praktijkproject worden in 
geen van de geanalyseerde hoogbouwcomplexen geleverd, namelijk de tennisbaan en 
het zwembad. 
De drie ontbrekende diensten en producten in het praktijkproject betreffen allen diensten 
en producten op complexniveau en behoren allen niet tot het standaard pakket zeals 
weergegeven in schema 8.10. 

Het ontbreken van de drie diensten en producten is te verklaren door een combinatie van 
een drietal items te weten de kostenconsequenties van deze diensten en producten, het feit 
dat het optionele diensten en producten op complexniveau betreft en de exclusiviteit en 
noviteit van de ontbrekende diensten en producten. 
Door de combinatie van de drie hiervoor geschetste items is het vanuit de 
projectontwikkelaar gezien niet verantwoord de bouwtechnische en installatietechnische 
voorzieningen in het praktijkproject op te nemen waarmee de ontbrekende diensten en 
producten geleverd kunnen worden. 

9.3 Conclusies en aanbevelingen 

9.3.1 Conclusies 
Het onderzoek is vooraf afgebakend voor het fenomeen hoogbouw. Vandaar dat het 
praktijkproject in de case ook betrekking heeft op een hoogbouwcomplex. Achteraf kan 
gesteld worden dat het overzicht van de woonbehoeften en de invulling ervan door de 
levering van diensten en producten, voor het overgrote deel, ook voor andere woonvormen 
kan gelden en dat de case eventueel ook voor deze andere woonvormen uitgevoerd zou 
kunnen worden. Bij deze andere woonvormen vallen echter wel een aantal unique-selling
points, waar bij hoogbouw sprake van kan zijn, weg. 

Uit de case blijkt dat tegenover de individuele invulling van de verschillende woonbehoeften 
een collectief basisniveau voor invulling van deze woonbehoeften bestaat welke voor alle 
bewoners nagenoeg hetzelfde is. Deze diensten en producten welke noodzakelijk zijn voor 
het voorzien in dit basisniveau moeten standaard in het praktijkproject aanwezig zijn. 
Naast dit basisniveau moeten er keuze mogelijkheden aangeboden worden, eventueel in de 
vorm van 'optie-pakketten' van diensten en producten, toegespitst op de individuele invulling 
van de verschillende woonbehoeften. Hierdoor krijgt de bewoner de mogelijkheid de 
woonbehoeften naar eigen wens in te vullen. 
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Uit de toepassing van de theoretische analyse in het praktijkproject blijkt dat bij dit project 
voor elke woonbehoefte diensten en producten aanwezig zijn voor de invulling ervan. Door 
de combinatie van een 'standaard' pakket van diensten en producten gecombineerd met 
'optie' pakketten kan gesteld worden dat bij het praktijkproject de woonbehoeften in ruime 
mate hun invulling krijgen. 

Wanneer voorgaande case kritisch bekeken wordt, met name ontbrekende diensten en 
producten, meet geconcludeerd worden dat er voor de projectontwikkelaar ook andere 
zaken dan de invulling van woonbehoeften spelen bij de keuze van het wel of niet (laten) 
leveren van diensten en producten: 
Allereerst zou het kunnen zijn dat de projectontwikkelaar niet gedacht heeft aan het leveren 
van ( dergelijk luxe) diensten en producten als een zwembad of een tennisbaan bij het 
samenstellen van het programma van eisen voor het praktijkproject. Dit zou mogelijk kunnen 
zijn gezien het feit dat de ontwikkeling van het praktijkproject reeds gestart is in 1997 terwijl 
het leveren van diensten en producten in de woningbouw door projectontwikkelaars pas de 
laatste 1 tot 2 jaar sterk in opkomst is. 
Daarnaast is er, zeals reeds gezegd, door de grote spreiding van de v.o.n.-prijzen en de 
spreiding van het inkomen geen eenduidig draagvlak voor de luxe producten als een 
zwembad of een tennisbaan. Wellicht dat er bij een homogener woonprogramma, 
bijvoorbeeld een woongebouw waarbij alle appartementen 1 min. kosten, dit draagvlak wel 
aanwezig is. 
Tenslotte, wellicht de belangrijkste oorzaak van het ontbreken van een aantal diensten en 
producten in het praktijkproject, het feit dat er op dit moment geen duidelijke signalen vanuit 
de markt aan te wijzen zijn omtrent de vraag naar diensten en producten. Daarbij komt het 
feit dat het huidige aanbod van diensten en producten bij het praktijkproject zonder de 
ontbrekende diensten en producten al groter is dan hetgeen concurrerende ontwikkelaars 
aanbieden. Aangezien de marktomstandigheden er op dit moment niet om vragen laat een 
projectontwikkelaar bij de keuze tot het wel of niet opnemen van zaken in een project 
duidelijk andere zaken spelen dan de woonbehoeften. Zodra de huidige aanbiedersmarkt 
duidelijk omgeslagen is naar een vragersmarkt zal dit noodgedwongen moeten veranderen. 

9.3.2 Aanbevelingen 
Bij de vaststelling van de potentiele doelgroepen van hoogbouw is een onderscheid gemaakt 
tussen een tweetal doelgroepen te weten, huishoudens tot en met 55 jaar en huishoudens 
ouder dan 55 jaar. lndien de indeling verfijnt wordt waardoor meerdere doelgroepen 
onderscheiden worden, is het mogelijk het reeds genoemde 'standaard' pakket van diensten 
en producten beter op de individuele invulling van de woonbehoeften af te stemmen. 

In dit onderzoek is bekeken welke diensten en producten er op dit moment op de markt 
worden aangeboden en in welke woonbehoeften zij kunnen voorzien. Daarbij is echter niet 
bekeken welke verschillende niveaus er aanwezig zijn binnen het aanbod van diensten en 
producten voor de invulling van een bepaalde woonbehoefte. Voor een geed inzicht in deze 
woonbehoeften en de wijze waarop deze ingevuld kunnen worden zijn marktonderzoeken 
noodzakelijk daar dit een vrij onbekend en nieuw terrein is. Op basis van deze onderzoeken 
zou nog duidelijker aangegeven kunnen worden met welke diensten en producten men een 
bepaalde woonbehoefte als eerste invult en welke diensten en producten daarvoor minder 
urgent noodzakelijk zijn. 
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Naast een nader onderzoek naar de onderlinge verhoudingen tussen woonbehoeften maar 
ook tussen de verschillende diensten en producten is het wellicht zinvol nader in te gaan op 
het kostenaspect met betrekking tot het opnemen, leveren en gebruiken van diensten en 
producten. Zowel de stichtings- als de gebruikskosten moeten hierbij bekeken worden daar 
deze beide doorberekend worden aan de bewoners. Duidelijk inzicht hierin kan de 
projectontwikkelaar steunen bij het maken van een afweging tussen wel of niet leveren van 
een dienst danwel product. Daarnaast kan dit inzicht een instrument zijn bij het aanprijzen 
van de dienst danwel product bij de bewoners. 

9.4 Slotbeschouwing 
De belangstelling voor het wonen in hoogbouw wordt met de dag groter. Wellicht heeft dit te 
maken met het feit dat wonen voor de mens meer betekend dan het hebben van 'een dak 
boven het hoofd'. Wonen wordt langzamerhand een expressiemiddel. De woning wordt, net 
als de auto dat voor menig persoon is, een verlengstuk van het imago van de eigenaar. Ook 
het feit dat het wonen in hoogbouw, een appartement, ender andere meer veiligheid 
betekend dan het wonen in een villa en/of een bungalow, speelt hierbij een belangrijke rol. 
Het wonen als expressiemiddel kan ender andere ook ingevuld worden door de levering van 
(luxe) diensten en producten zeals beschreven in dit onderzoek. Bij het uitbreiden van het 
totale aanbod van diensten en producten is het wellicht zinvol in het buitenland, bijvoorbeeld 
in de USA of het verre Oosten, naar het aanbod van diensten en producten te kijken daar zij 
wellicht verder zijn met mogelijkheden en ontwikkelingen op dit gebied. 

De verschuiving van de woning als 'een dak boven het hoofd' naar de woning als 
expressiemiddel zal wellicht gepaard gaan met het omslaan van een aanbieders naar een 
vragersmarkt; er meet consumentgericht gebouwd gaan worden. Bij het omslaan van de 
aanbieders- naar de vragersmarkt kan ender andere, een voorheen veel toegepast 
marketinginstrument, het 'woonruimtelab' nieuw leven ingeblazen worden. Hierdoor kunnen 
kandidaat kopers rustig rondlopen in een 1-op-1 model van de woning waardoor ze de 
gelegenheid hebben om de indeling aan hun eigen wensen aan te passen. Uiteraard is het 
ook denkbaar dat virtual-reality technieken de rol van het woonruimtelab gaan overnemen. 
Een ander mooi voorbeeld van het ervaren van een woning is het inzetten van een 
helikopter door Ballast Nedam Woningbouw bij het praktijkproject om ge·interesseerden de 
hoogte van een appartement in het praktijkproject te laten ervaren en het inzetten van 
binnenhuisarchitecten welke de bewoners ondersteunen bij het indelen en inrichten van hun 
appartement. 

Als afsluiting van dit hoofdstuk kan gesteld worden dat wellicht in de toekomst de zeer 
exclusieve diensten en producten als een zwembad en een tennisbaan wel opgenomen 
worden in het hoogbouwcomplex als gebruikt bij de case. Aan de andere kant meet men 
zich altijd bewust zijn en zich af blijven vragen of deze producten, het zwembad en de 
tennisbaan, op hun plaats zijn in een hoogbouwcomplex. De bewoners moeten daar immers 
de luxe en status van deze producten met andere delen terwijl bewoners van dergelijk luxe 
en dure appartementen wellicht bij voorkeur het alleengebruik voor deze diensten en 
producten hebben. 
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