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Samenvatting 

Aanleiding 
De aanleiding voor het onderzoek is dat de waarde van een gebouw kan veranderen onder invloed van 
veranderingen in conjunctuur, wet- en regelgeving, organisaties en locatie. Deze waardeveranderingen 
verlopen anders voor kantoorgebouwen dan voor woongebouwen. Door gebouwen zo op te zetten dat 
relatief eenvoudig gewisseld kan worden tussen deze functies kan de meest gunstige 
waardeontwikkeling worden gevolgd. Een functie-uitwisselbaar gebouw zal zo meer rendabel 
geexploiteerd kunnen worden en een hogere restwaarde kennen dan een monofunctioneel gebouw. Op 
voorhand kan weliswaar niet voorspeld worden hoe de waarde zich precies zal ontwikkelen, maar wel 
kan gezegd worden dat met een uitwisselbaar gebouw het exploitatierisico aanzienlijk lager is. 
Daamaast wordt met het gebouw een hoger maatschappelijk rendement behaald omdat het gunstiger 
uitvalt voor milieu en tot een verhoging van de kwaliteit van het stedelijk gebied leidt. Om dit 
mogelijk te maken is een gebouwontwerp vereist dat kan worden voldaan aan de eisen en wensen van 
een kantoororganisatie en aan die van bewoners. Als uitgangspunt is gekozen voor hoogbouw op een 
binnenstedelijke locatie. 

Doelstelling en aanpak 
Meer kennis over de prestatie-eisen die moeten gelden voor uitwisselbare hoogbouw is gewenst. 
Hierbij is het van belang dat deze informatie zo vorm wordt gegeven dat ontwerpen eenvoudig 
beoordeeld kunnen worden en dat een advies omtrent de benodigde aanpassingen gegeven kan 
worden. De doelstelling van dit onderzoek is daarom als volgt geformuleerd: 

Het opstellen van een instrument dat gebruikt kan warden bij het beoordelen van 
uitwisselbaarheid van functie van een ontwerp voor hoogbouw met een kantoor- of 
woonfunctie in de ontwerpfase en het geven van een advies omtrent de benodigde 
aanpassingen. 

Kanroor -E---
~ 

Kantoor 

'illlnkels ~els 

Figuur: waar moet het ontwerp aan voldoen om deze flexibiliteit mogelijk te maken? 

De eerste stap hierin is het bepalen van de doelgroepen voor binnenstedelijke hoogbouw. Voor deze 
doelgroepen zijn de eisen en wensen die zij stellen aan hun huisvesting bepaald. Op basis van de 
verschillen tussen de prestatie-eisen van de twee doelgroepen zijn de prestatie-eisen opgesteld voor 
een flexibel kantoor-/woongebouw. Deze prestatie-eisen vormen de basis voor de beoordelingscriteria 
voor een checklist die gehanteerd kan worden bij het toetsen van ontwerpen op hun flexibiliteit. Na 
een toetsing van een aantal hoogbouwprojecten is de checklist aangepast naar een instrument waarmee 
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het mogelijk wordt ontwerpen te beoordelen op flexibiliteit en een advies te geven omtrent de 
benodigde aanpassingen. 

Doelgroepen 
Allereerst is bepaald voor welke doelgroepen binnenstedelijke hoogbouw het meest geschikt is. Voor 
kantoorhoogbouw zijn dit met name organisaties zoals financiele instellingen, het verzekeringswezen 
en zakelijke dienstverlening. Daarnaast wordt een belangrijke doelgroep gevormd door niet
commerciele overheidsinstellingen. Voor de organisaties met een commerciele doelstelling is het 
voomamelijk de status van de locatie en de bereikbaarheid van voorzieningen die van belang zijn. 
Voor overheids- of semi-overheidsorganisaties is de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
de belangrijkste vestigingsfactor. 
Over de bewoners van hoogbouw kan gezegd worden dat deze van alle leeftijden zijn, relatief 
kapitaalkrachtig zijn en veel waarde hechten aan luxe en expressiviteit. Het imago van het wonen in 
een woontoren vinden zij van belang. De architectonische kwaliteit, het uitzicht, privacy, veiligheid, 
bereikbaarheid van voorzieningen en bereikbaarheid van station spelen hierin een belangrijke rol. Een 
groeiende doelgroep voor woonhoogbouw bestaat daarnaast uit bedrijven die woonruimte huren om 
werknemers (uit het buitenland) van tijdelijke huisvesting te kunnen voorzien. 

Prestatie-eisen 
De eisen en wensen die deze doelgroepen hebben zijn geformuleerd als prestatie-eisen. Voor de 
analyse van de prestatie-eisen is een onderscheid gemaakt tussen eisen en wensen. Met eisen wordt 
bedoeld de randvoorwaarden die voortkomen uit wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld 
brandveiligheidseisen. Met wensen worden de voorkeuren van de doelgroepen bedoeld die van belang 
zijn voor het realiseren van een marktconform gebouw zoals bijvoorbeeld de omvang van de entree of 
de capaciteit van de liften. De verschillen hiertussen zijn bepalend voor de prestatie-eisen van het 
flexibele kantoor-/woongebouw. Deze zijn ondergebracht in een checklist en een aantal 
hoogbouwprojecten zijn hieraan getoetst. 

Minder geschikt 

Toetsing 

Meer geschikt 
r--------. 
I I 

I I 

II I 

I I 
L ______ J 

agende tussenwanden, deze belernmeren indelingsvrijheid. 

Uit de toetsing is gebleken dat sommige beoordelingscriteria niet eenvoudig te meten zijn. Zo is het 
bijvoorbeeld niet eenvoudig te bepalen welke hoeveelheid belemmerende constructieonderdelen 
acceptabel is, welk aantal indelingsmogelijkheden acceptabel is of in hoeverre het leidingverloop 
aanpasbaar is. Complexer nog dan de beoordeling van de projecten is het bepalen van de benodigde 
aanpassingen. Voor vrijwel ieder criterium waar niet aan wordt voldaan zijn er een aantal 
verschillende oplossingen mogelijk. Omdat ieder van deze oplossingen samenhangt met verschillende 
andere criteria is het kiezen van de optimale oplossing erg ingewikkeld en zijn vervolgonderzoeken 
nodig. 
Verder blijkt uit de toetsing is dat veel van de criteria niet noodzakelijk hoeven te leiden tot een extra 
investering in het gebouw. In veel gevallen kan voldaan worden aan het criterium door te kiezen voor 
een gunstige plaatsing van onderdelen zoals liften, entrees en schachtruimtes binnen het gebouw. 
Voor ontwerpen van woonhoogbouw zijn de meest ingrijpende aanpassingen het verhogen van de 
verdiepingshoogte en het verhogen van het draagvermogen van de vloeren. Deze aanpassingen zijn 
zelfs zo ingrijpend dat de haalbaarheid van aanpassing van woonhoogbouw betwijfeld kan worden. 
Ten opzichte van kantoorhoogbouw zijn de meest ingrijpende aanpassingen het aanpassen van het 
gevelontwerp zodat loggia's mogelijk worden en meer daglicht kan toetreden. Daarnaast is een extra 
investering nodig voor het vergroten van trappen en het verhogen van de brandwerendheid van de 
hoofddraagconstructie. Het blijkt dat de totale extra investering voor flexibiliteit relatief klein is voor 
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kantoorhoogbouw. Het is dus vooral interessant voor vervolgonderzoek om de nadruk te leggen op 
meer flexibiliteit binnen kantoorhoogbouw. 
Overigens is uit een financiele vergelijking gebleken dat voor de verkoopwaarde van een 
binnenstedelijk hoogbouwproject het weinig uitmaakt of het een kantoorfunctie of een woonfunctie 
heeft. Afhankelijk van de marktsituatie kan de verkoopwaarde hoger uitvallen voor zowel 
kantoorfunctie als voor woonfunctie en het is dus niet zo dat de verkoopwaarde van een gebouw met 
een kantoorfunctie altijd hoger uitvalt. Het verkooprisico wordt met een flexibel gebouw dus 
behoorlijk beperkt. 
Tenslotte is gebleken dat de investering ten behoeve van flexibiliteit er oak toe leidt dat de gebruiker 
van flexibele hoogbouw kan profiteren van een hogere kwaliteit huisvesting. Zo krijgt de bewoner van 
de toren bijvoorbeeld een woning met een hogere verdiepingshoogte en een klimaatinstallatie die kan 
koelen. De kantoorgebruiker krijgt meer daglichttoetreding en over de volle hoogte te openen 
geveldelen. Een gedeelte van de benodigde extra investering kan hierdoor warden doorberekend aan 
de gebruiker. 

Instrument 
Het instrument is bedoeld voor het beoordelen en vergelijken van hoogbouwontwerpen op 
uitwisselbaarheid van functie. In het opgestelde instrument zijn deze criteria ingedeeld onder aspecten 
die betrekking hebben op hoofddraagconstructie, ontsluiting, gevel, installatie en indeling. Zo wordt 
aangesloten op begrippen die gehanteerd warden in de praktijk en is er een verloop aangebracht van 
criteria die betrekking hebben op de minst veranderbare onderdelen tot criteria die betrekking hebben 
op de meer aanpasbare onderdelen. 
Bij de beoordeling van ontwerpen moet in 4 stappen warden bekeken op welke beoordelingscriteria 
het ontwerp niet voldoet en of het acceptabel is de benodigde aanpassingen door te voeren. In 
onderstaande figuur is een deel van het instrument weergegeven. 

V 11. Noodtrappen rum buitenzijde vcnneden? ja/nee ja geen 

Figuur: Een gedeelte van het beoordelingsinstrument 

Conclusies 
De kans dat een extra investering in flexibiliteit voor hoogbouw rendabel is, is groat. Er kan een hoger 
financieel rendement behaald warden met het gebouw en daarnaast heeft een flexibel gebouw een 
hoger maatschappelijk rendement. Uit het onderzoek is gebleken dat vooral ten opzichte van 
kantoorhoogbouw de investering die hiervoor gemaakt moet warden relatief klein zal zijn. Dit komt 
doordat aan de meest prestatie-eisen voor een flexibel gebouw kan warden voldaan door het ontwerp 
gunstig op te zetten. Zo vereist het bijvoorbeeld geen extra investering om de entrees en 
schachtruimtes gunstig te plaatsen, leidingen koppelbaar te maken, een geschikt ontsluitingsprincipe te 
kiezen en een constructieopzet te realiseren die een vrije indeling mogelijk maakt. Van de 37 voor dit 
onderzoek onderscheiden prestatie-eisen voor flexibele hoogbouw bleken er maar 3 te zijn die voor 
kantoorhoogbouw mogelijk tot een extra investering zou leiden. Deze hebben betrekking op de 
brandwerendheid van de hoofddraagconstructie, het kunnen realiseren van private buitenruimte en de 
hoogte van de borstwering. 
Uit een globale raming van de extra investering die hiervoor gemaakt moet warden blijkt dat ten 
opzichte van kantoorhoogbouw gedacht moet warden in de orde van grootte van 5% van de 
stichtingskosten. 
Ten opzichte van woonhoogbouw valt de benodigde extra investering minder gunstig uit. Er moeten 
kosten gemaakt warden voor het verhogen van de installatiecapaciteit, het verhogen van de 
verdiepingshoogte, het verhogen van het draagvermogen van de vloeren en het verhogen van de 
liftcapaciteit. Uit een globale raming van de extra investering die hiervoor gemaakt moet warden blijkt 
dat gedacht moet warden in de orde van grootte van 17% van de stichtingskosten. 
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Aanbevelingen 
Van belang voor een verdere uitwerking van het concept is dat een aantal aspecten van de opgestelde 
prestatie-eisen in meer detail worden onderzocht. Het meeste vervolgonderzoek is nodig voor het 
bepalen van een installatieconcept dat geschakeld kan worden van kantoorindeling naar woonindeling, 
het bepalen van de optimale oplossing om de energiezuinigheid te verhogen en de meest geschikte 
architectonische uitstraling van de gevel. 
Verder is het van belang meer inzicht te krijgen in de financiele consequenties van de benodigde 
aanpassingen. Voor dit onderzoek is een globale kostenraming gemaakt, maar een meer gedetailleerde 
financiele vergelijking is gewenst. 
Tenslotte verdient aanbeveling om te bekijken in hoeverre binnen het flexibele concept ook andere 
functies gehuisvest kunnen of welke randvoorwaarden hiervoor extra gesteld moeten worden. Het zou 
bijvoorbeeld kunnen zijn dat een hotelfunctie gehuisvest kan worden binnen het concept zonder dat 
veel toevoegingen nodig zijn. 
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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerverslag ter afronding van de opleiding Vasgoedbeheer aan de faculteit 
Bouwkunde aan de TU te Eindhoven. 

Tijdens de orienterende fase. van het onderzoek viel al snel de keus voor het conceptuele vlak. De 
indruk bestond <lat er een groeiende vraag is naar meer flexibiliteit binnen gebouwen. Veel traditionele 
gebouwen zijn erg star opgezet terwijl organisaties steeds dynamischer worden. Een groeiende 
aandacht voor flexibiliteit in de betekenis van functie-uitwisselbaarheid is terug te vinden bij 
verschillende gebouwen. Zo worden er 'schoolwoningen' ontwikkeld, een gebouw met een 
schoolfunctie <lat nadat de kinderen de wijk ontgroeid zijn relatief eenvoudig aangepast kan worden 
naar woningen. Of denk aan flexibele zorggebouwen die als het ware mee kunnen veranderen met de 
groeiende zorgvraag van bewoners, van woning naar zorgwoning naar verpleegwoning. Ook kan het 
voorbeeld genoemd worden van de flexibele huisvesting voor een kinderdagverblijf. Omdat deze 
functie erg specifieke huisvesting behoeft, en daarmee risicovol is, is ervoor gekozen het gebouw zo 
op te zetten <lat er in een latere fase ook een aantal andere functies in kunnen worden gehuisvest. 

Voor <lit onderzoek is gekozen voor een flexibel kantoor-/woongebouw. Er zijn weinig voorbeelden 
gevonden van flexibele gebouwen die bewust opgezet zijn voor deze twee functies . Dit terwijl toch de 
indruk bestond <lat er zeker in de huidige markt veel voordelen behaald hadden kunnen worden 
wanneer kantoorgebouwen over deze flexibiliteit zouden beschikken. 

Bij de uitvoering van het onderzoek is zoals altijd gebleken <lat hoe meer antwoorden er gevonden 
worden, hoe meer vragen er ontstaan. Het is hierdoor nodig geweest een aantal atbakeningen te stellen 
en aannames te doen om te komen tot een afgerond geheel. Ik besef mij dan ook <lat met <lit onderzoek 
het verhaal van flexibiliteit nog latig niet af is. Het belangrijkste wat ik hoop te bereiken met <lit 
onderzoek is dan ook een groeiende bewustwording van de voordelen van flexibiliteit. Ik hoop andere 
onderzoekers dan ook te stimuleren om meer onderzoek te doen op <lit gebied. 

Het onderzoek is uitgevoerd bij het gastbedrijfHeijmans IBC Vastgoedontwikkeling in Eindhoven. 
Dankzij deze organisatie heb ik de beschikking gehad over uiteenlopende faciliteiten en de ervaring en 
kennis van de personen daar werkzaam. Bij deze wil Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling en de vele 
medewerkers die hebben bijgedragen bij de totstandkoming van <lit onderzoek bedanken voor hun 
inbreng. 

Tenslotte wil ik mijn begeleiders hartelijk danken voor het doorlezen van de vele deelverslagen en het 
geven van de kritische op- en aanmerkingen, suggesties, aanbevelingen, inzichten en beoordelingen, 
kortom de begeleiding. 

Peter van Bree 
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Leeswijzer 

Deze leeswijzer is toegevoegd omdat het bij het lezen van dit verslag is van belang is dat er met een 
aantal zaken rekening wordt gehouden. Dit heeft in de eerste plaats betrekking op de schematisch 
weergegeven plattegrondjes ter verduidelijking van de prestatie-eisen in hoofdstuk 5 en 6. De 
opmerking moet worden gemaakt dat deze schema's zijn toegevoegd ter verduidelijking van het 
verhaal. Hierbij is als voorbeeld gekozen voor een vierkante plattegrond met een centraal gelegen 
kern. In de praktijk zien we echter een veelheid aan plattegrondvormen, varierend van driehoeking tot 
rond. Een paar voorbeelden hiervan zijn opgenomen in bijlage 1 om aan te geven dat een vierkante 
plattegrond niet de regel is. Verder dienen de schema's alleen ter verduidelijking van het punt dat op 
dat moment behandeld wordt, andere aspecten die van belang zijn bij de opzet van een plattegrond 
worden op dat moment buiten beschouwing gelaten. 
De tweede opmerking die gemaakt moet worden heeft betrekking op de kostenraming. Deze is tot 
stand gekomen op basis van een aantal aannames ten aanzien van zowel het ontwerp als 
kostenkengetallen. Zo is de aanname gegaan dat grondkosten 20% uitmaken van de stichtingskosten. 
Dit komt overeen met een gemiddelde waarde die waargenomen is in de praktijk, maar is natuurlijk 
verschillend per project. Door deze en andere aannames kunnen de uitkomsten van de kostenraming 
niet gezien worden als meer dan een globale indicatie. De getallen hebben hierdoor alleen 
zeggingskracht in een zeer vroege fase van de ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 1 Probleemveld 

1.1. lnleiding 

De wensen die gebruikers van een kantoorgebouw hebben ten aanzien van hun huisvesting veranderen 
sterk in de loop der jaren. Ontwikkelingen vanuit de markt en de maatschappij zorgen ervoor dat het 
kantoorgebruik een dynamisch karakter heeft. Denk hierbij aan de wens naar meer ICT voorzieningen 
in het gebouw of de wens naar meer flexibele indelingsmogelijkheden. Daamaast spelen natuurlijk de 
conjunctuur en ontwikkelingen in de locatie een rol in de wens naar kantoorhuisvesting. Ook 
veranderingen in wet- en regelgeving zijn van invloed op de marktwaarde van een kantoorgebouw. Zo 
zal de vereiste energiezuinigheid van kantoorgebouwen door de nog steeds groeiende aandacht voor 
het milieu alleen maar strenger worden. 

Door deze ontwikkelingen wordt het voor het ontwerpers en ontwikkelaars van kantoorgebouwen 
steeds moeilijker een product neer te zetten dat voor langere tijd zal voldoen aan de wensen en eisen 
van de gebruikers. Dit noemt men de functionele levensduur. Een gebouw is meestal een statisch 
product. De gemiddelde bewoningsduur van een bedrijfspand ligt rond de vijf jaar en de gemiddelde 
functionele levensduur wordt door de meeste bronnen geschat op 20 tot 30 jaar. Dobbelsteen zegt 
hierover in een artikel 1: 'Kantoren die door technische en functionele slijtage al na 25 jaar moeten 
worden afgeschreven zijn geen uitzondering meer' . Na deze 25 jaar voldoet het gebouw niet meer aan 
de veranderde eisen en wensen van een kantoororganisatie en valt het uit de markt. Er resten dan voor 
het gebouw drie mogelijkheden: (grote) renovatie, herbestemming of sloop en nieuwbouw. 

Bij renovatie of sloop en nieuwbouw worden er onderdelen van het gebouw gesloopt die fysiek gezien 
wel 10 keer zo lang mee kunnen. De tijd dat het gebouw fysiek meekan noemt men de technische 
levensduur. Deze is vaak een stuk langer dan de functionele levensduur. Daarnaast zien we de 
ontwikkeling dat deze technische levensduur ook steeds groter wordt door meer kennis van materialen, 
fabricage, montage en onderhoud. Er kan gezegd worden dat er ontwikkelingen gaande zijn waardoor 
de functionele levensduur korter wordt terwijl de technische levensduur langer wordt. 

Om dit steeds groter wordende verschil te verkleinen en zodoende een meer renderende exploitatie te 
krijgen, zullen gebouwen een minder statisch karakter moeten krijgen. Dit betekent dat gebouwen 
aangepast moeten kunnen worden aan de veranderende eisen en wensen die organisaties hebben ten 
aanzien van hun huisvesting. Het kantoorgebouw zou als het ware 'mee moeten groeien' met de 
gehuisveste organisatie. Hierdoor zal er niet vroegtijdig gesloopt hoeven te worden en kunnen 
gebouwen rendabeler geexploiteerd worden. 

Een stap verder in flexibiliteit is het kantoorontwerp zo op te zetten dat er ook andere functies 
gehuisvest kunnen worden in het gebouw. Door het ontwerp aanpasbaar te maken voor een 
woonfunctie kan het exploitatierisico waarschijnlijk het meest worden verminderd. Woningen zijn een 
relatief stabiele beleggingscategorie. De vraag naar woningen is niet zo gevoelig voor conjuncturele 
ontwikkelingen als de vraag naar kantoorruimte. 

Een geschikte lokatie is de belangrijkste randvoorwaarde voor een flexibel gebouw waarin zowel een 
kantoorfunctie als een woonfunctie in gehuisvest kunnen worden. Het voorzieningenniveau moet voor 
beide functies geschikt zijn. Locaties met deze kenmerken vindt men vooral in de binnenstad. Aan 
binnenstedelijke lokaties kan imago worden ontleend, beschikken over een hoog voorzieningenniveau 
en zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor aantal organisaties zijn dit belangrijke 
vestigingsredenen en zij zijn dan ook bereid de mindere bereikbaarheid met de auto en de hogere 
(huur)prijs te accepteren. Ook het wonen in de binnenstad wordt door een aantal woondoelgroepen erg 
gewaardeerd. De ontwikkeling van woontorens voor doelgroepen uit de hogere prijsklasse is de laatste 

1 'De broodnodige focus op een lange gebruiksduur van kantoren', Dobbelsteen, A. v.d., en D. Klaase, artikel in: 
'Real Estate' , nr. 20, 2002; 
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een sterk groeiende markt geweest. Momenteel laat deze markt echter wel tekenen zien van een 
overaanbod. 

Omdat er in de binnenstad veel vraag is naar weinig grond wordt er vaak hoog gebouwd. Daamaast is 
een belangrijke reden om hoog te bouwen <lat door hoogbouw het imago van de (binnen)stad kan 
worden vergroot wat als een trekker kan fungeren voor andere functies . De hogere bouwkosten van 
hoogbouw is men bereid hiervoor te accepteren. Voor het onderzoek is hoogbouw als uitgangspunt 
genomen. 

Om een ontwerp voor uitwisselbare kantoor-/woonhoogbouw goed op te kunnen zetten is het nodig de 
prestatie-eisen te bepalen waar het ontwerp aan moet voldoen. Hiervoor is het van belang meer inzicht 
te krijgen in de eisen en wensen die de twee doelgroepen hebben ten aanzien van hun huisvesting. Het 
zijn vooral de verschillen hiertussen die het ontwerp van kantoor-/woonhoogbouw bei"nvloeden. Om 
deze informatie hanteerbaar te maken is er voor gekozen een instrument op te stellen. Dit instrument 
moet gebruikt kunnen worden bij het beoordelen van ontwerpen van kantoor- of woonhoogbouw op 
uitwisselbaarheid en het geven van een advies omtrent de benodigde aanpassingen. 

Onderzoek naar flexibiliteit in gebouwen is niet nieuw. Het verlengen van de levensduur van 
gebouwen en daarmee het voorkomen van onnodige kapitaalvernietiging en milieubelasting zijn 
doelen die al langer nagestreefd worden. Zo pleit Habraken al in de jaren '70 voor het scheiden van 
drager en inbouw zodat efficienter met gebouwen wordt omgegaan. Dit is later overgenomen door de 
Stichting Architecten Research en de Stichting Open Bouwen. In de volgende paragrafen worden 
enkele ontwikkelingen beschreven die het onderzoek naar het ontwerpen van een flexibel kantoor
/woongebouw rechtvaardigen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op de economische en 
milieutechnische voordelen die behaald kunnen worden met een flexibel ontwerp. 

1.2. Aanleiding 

1.2.1. Kantorenmarktontwikkeling 

De kantorenmarkt heeft in het verleden laten zien een onvoorspelbaar karakter te hebben. Wisseling in 
de conjunctuur en veranderingen in eisen en wensen zijn van grote invloed gebleken op de levensduur 
van kantoorgebouwen. 
De voortdurende ontwikkelingen op de kantorenmarkt hebben de laatste decennia veel stof voor 
onderzoek opgeleverd. Hoewel er wel meer duidelijkheid is verkregen, en risicobeperkende 
maatregelen zijn genomen blijft het volledig beheersen een utopie. Schommelingen in de economie 
zullen door blijven werken in de kantorenmarktontwikkeling. Het volgende overzicht geeft een globale 
samenvatting van de ontwikkelingen binnen de kantoormarkt na de oorlog. Dit stuk is grotendeels 
overgenomen uit literatuur2: 

De wederopbouw 
De wederopbouw aan het einde van de Tweede Wereldoorlog luidde een periode in waarin de welvaart 
enorm toenam. De gebouwvoorraad was door de oorlog drastisch ingekrompen waarbij op korte 
termijn niet aan de enorme vraag kon worden voldaan. Zowel de woningbouw als de industrie 
verkeerden in een situatie waarin de behoefte groter was dan het aanbod. Het gevolg was <lat 
instellingen en bedrijven die geen eigen accommodatie konden laten bouwen, zich moesten gaan 
vestigen op een laagwaardige locatie. De bouw moest op korte termijn een grote vraag beantwoorden, 
wat resulteerde in massale seriebouw waarin nauwelijks individuele wensen van de vragersmarkt 
verwerkt werden. 

Dejaren '60 
De jaren 60 en de periode hiervoor kenmerkte zich vooral in gebouwen die ontwikkeld en gebouwd 
werden op verzoek van een eigenaar of gebruiker. Vanaf deze periode werden gebouwen ontwikkeld 

2 Frank van Eerden, 2001 ; 
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zonder dat de toekomstige gebruiker bekend was. Dit was de eerste openbaring van een markt waarin 
de bouw trachtte een voorraad te creeren waarop de vraag kon inspelen. Deze ontwikkeling heeft zich 
voortgezet waarbij het hoogtepunt in het begin van de jaren tachtig zijn top bereikte. 

Dejaren '70 
De jaren 70 bracht een nieuw fenomeen voort: de belegger. 
Doordat beleggers de kantorenmarkt ontdekten werd ontwikkeling op grote schaal mogelijk. V anaf het 
begin van de jaren zeventig begaven beleggers zich op een nieuwe, nog onbekende markt. Het kopen 
van gebouwen vond plaats, zonder inzicht te hebben in marktconsequenties die onvoorziene gevolgen 
hadden op korte en middellange termijn. 

De belegger verhuurde zijn kantoorruimte aan organisaties. Voor de hurende partij was (en is) dit een 
goed altematief. Na de gebruiksperiode gaan zij op zoek naar een nieuw onderkomen en de belegger 
gaat op zoek naar een nieuwe huurder. 
Men was ervan overtuigd dat een gebouw een economische levensduur zou halen van ca. veertigjaar 
en dat deze gebouwen gedurende die tijd ook zouden voldoen aan de martkvraag. Deze misvatting 
resulteerde beginjaren tachtig in een groeiende leegstand. De oorzaak hiervan liet zich raden: door 
marktvraagontwikkelingen voldeed een gebruikt gebouw niet meer aan de eisen en wensen van nieuwe 
gegadigden. Gebouwen die gerealiseerd zijn aan het eind van de zeventiger en het begin van de 
tachtiger jaren zijn hierdoor leeg komen te staan. De eerste gebruikers vertrokken en nieuwe 
gebruikers kozen voor het huren van nieuwe kantoorpanden die meer inspeelden op de veranderende 
wensen. Dit resulteerde wederom in een vraag naar nieuwe huisvestingen. 

Dejaren 80 
De jaren 80 werden gekenmerkt door de groeiende vraag die zijn hoogtepunt vroeg in dit decennium 
bereikte. Deze hausse vloeide voort uit een sterke economische groei. De groeiende inflatie in het 
midden van de jaren tachtig steeg sneller dan de bouwkosten. Doordat de huur wordt gerelateerd aan 
inflatie, haalde de nieuwbouw door de bouwkostendaling hier een voordeel uit. Deze gunstige 
economische omstandigheden, trok menig bedrijf over de streep om juist nu uit te zien naar een andere 
huisvesting. Hieruit volgde de groeiende vraag naar huisvesting. 
De veranderingen op de kantorenmarkt liet middenjaren tachtig duidelijk stille getuigen na. Doordat 
er een massale verschuiving optrad van oud naar nieuw, lieten organisaties vele verouderde 
kantoorpanden achter als een soort ' erfgoed van de jaren zeventig en tachtig' . Leegstand was het 
gevolg. 

Het antwoord op verdere ontwikkelingen in de groeiende vraag naar kantoorhuisvesting resulteerde in 
vooral nieuwbouw. Dit was het gevolg van de relatiefkleine verschillen tussen nieuwbouwhuren en 
huren in bestaande bouw. Zoals vermeld lieten organisaties dit gegeven niet onbenut om massaal over 
te gaan tot huren. Vooral om niet het risico te lopen dat door marktontwikkelingen belemmeringen 
ontstonden ten aanzien van de verkoop van het pand. Nu kon de huurder door opzegging van de 
huurcontracten vrijblijvend op zoek gaan naar een geschiktere huisvesting. 
Een pand in beheer van een organisatie bl eek op een bepaald moment niet meer af doende voor eigen 
gebruik en was moeilijk voor een tweede gebruiker geschikt te maken. Dit, door een overmaat aan 
gestelde eisen en de daarmee gemoeide kosten. De trend werd daarom: huren. 
Deze ontwikkeling heeft een tijd lang standgehouden. Mede doordat veranderingen op aanverwante 
gebieden hebben plaatsgevonden. 

Dejaren 90 
De jaren 90, en met name het begin ervan, werden geteisterd door een grootschalige leegstand als 
gevolg van voorgaande ontwikkelingen. De leegstand was echter niet alleen gevolg van de 
verschuiving oud naar nieuw. Doordat er in grote mate gebouwd werd als antwoord op de vraag in de 
jaren tachtig, kwam er op het verkeerde tijdstip teveel kantoorruimte beschikbaar (varkenscyclus). De 
oorzaak lag in de lange tijd van ontwikkelen en bouwen. De grote voorraad bleek op korte termijn niet 
te verhuren waardoor er een structurele leegstand ontstond. Het dieptepunt werd in 1990 bereikt. 
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In 1996 is de kantorenmarkt grotendeels hersteld van het leegstandprobleem en is de vraag wederom 
sterk toegenomen. Anno 2002 kampt de kantorenmarkt wederom met een leegstandsprobleem. Zo 
waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) voor 
fors groeiende leegstand van kantoorruimte3

• Zo wordt dit jaar (2002) in Nederland een record van 2,6 
miljoen vierkante meter nieuwe kantoren opgeleverd vanwege de explosieve groei van kantoorbanen 
in de voorbije jaren. Nu de economie terugvalt, verwacht de NVB dat circa 1, 1 miljoen vierkante 
meter nieuwe kantoorruimte per jaar genoeg is, maar er komt voorlopig nogjaarlijks circa 1,9 miljoen 
vierkante meter bij. De NVB pleit er daarom voor om de vele incourante kantoorpanden die hierdoor 
leegstaan aan te passen naar woningen. 

Deelprobleem 
In het verleden hebben we gezien dat de kantorenmarkt sterk fluctueert en daarmee een 
onvoorspelbaar karakter heeft. Dit betekent dat de belegger op de kantorenmarkt risico loopt. 
Leegstand in kantoren heeft twee voorname oorzaken. De eerste oorzaak is dat veel gebouwen niet, of 
alleen tegen hoge kosten aanpasbaar zijn aan de hogere eisen van kantoororganisaties. De tweede 
oorzaak is gelegen in verslechterende economische omstandigheden. Om het beleggingsrisico te 
verminderen is er dus niet alleen meer aandacht nodig voor aanpasbare kantoorgebouwen, maar ook 
voor functie-uitwisselbare kantoorgebouwen. Een kantoorgebouw dat erg aanpasbaar is, zal wanneer 
er geen vraag is naar kantoorruimte toch geen opbrengst kunnen genereren. 

1.2.2. Het huisvestingsproces 

Aan huisvestingen worden verschillende prestaties gesteld voordat een organisatie hiervan gebruik 
maakt. Het starre karakter van huisvestingen is nagenoeg niet te verenigen met de grilligheid van de 
organisatieontwikkeling. Het probleem is dan ook dat de veranderende organisatie een blijvende 
tevredenheid over haar huisvesting wil behouden. Dit betekent dat het gebouw als het ware moet 
'meeveranderen' met de organisatie. 
Met andere woorden: wil het gebouw blijven voldoen aan de gewenste prestaties, dan zal het gebouw 
de mogelijkheid moeten bezitten om zich te kunnen aanpassen. Indien dit niet het geval is, kan er 
overwogen worden om deze mogelijkheid toe te voegen door een verbouwing uit te voeren. 
Als ook dit geen doorgang weet te vinden zal de organisatie genoodzaakt zijn om uit te zien naar een 
andere huisvesting. Het vrijkomende gebouw kan opnieuw in aanmerking komen voor gebruik indien 
hiervoor een geschikte ( opvolgende) gebruiker te vinden is. Hierbij bestaat het risico dat er alsnog 
verbouwingen moeten plaatsvinden. 

3 'Ontwikkelaar wil woning in kantoren ', artikel in 'Brabants Dagblad' , 12 oktober 2002; 

11 



Gebruiker en gebouwprestatie 

Om een gebouw op veranderingen afte stemmen waaraan de gebruiker onderhevig is, is het verstandig 
om deze inzichtelijk te maken. Schema 1.1. is een afgeleide van de schematische weergave die prof. ir. 
H.A.J. Henket al in de jaren tachtig introduceerde. 

KWALITEIT 

TIJD 
r 
I 
LKANS 01-' VERVOLGSCHADE 

Figuur 1.1. Schematische weergave van het prestatieverminderingsproces in de tijd (prof. H.A.J. Henket, 1987) 

Bij ingebruikname van een gebouw, mag worden aangenomen dat de gewenste prestaties (prestatie 
vraag) lager zijn dan de beschikbare prestaties (prestatie aanbod). Anders zou de betreffende 
organisatie niet besluiten om een gebouw te betrekken. 
Na verloop van tijd treden er veranderingen op in de organisatie. Door deze veranderingen zullen er 
ruimtelijke en andere aanpassingen moeten plaatsvinden om de gebruiker tevreden te stellen. Een 
organisatie zal dit ten dele zelf kunnen opvangen. De mate waarin een organisatie daartoe in staat is, 
geeft de plasticiteit van de gebruiker aan. De ontevredenheid neemt echter wel toe tijdens deze 
plasticiteit. In de figuur is dit aangegeven als het acceptatiegebied. 
Op het moment dat de grens bereikt is, waarbij de organisatie hogere prestaties wenst dan dat het 
gebouw op dat moment levert, worden aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk. Op dat moment 
wordt er een minimaal genoegen beleef d aan de door het product geleverde prestaties. 
Veranderingen zijn alleen dan mogelijk, indien het gebouw de nodige flexibiliteit bezit om de 
noodzakelijke veranderingen te kunnen doorvoeren. Preventief onderhoud en de juiste voorzieningen 
blijken hierbij onmisbaar. 
De veranderingen in de prestatievraag hebben dus een grote invloed op de levensduur van het gebouw. 
Deze prestatievraag wordt bepaald door de wensen die de organisatie heeft ten aanzien van het 
gebouw en locatie. 

Dee/probleem 
De kwaliteit van het huisvesten van organisaties is direct afhankelijk van de prestaties die een gebouw 
kan bieden. Ontwikkelingen binnen een organisatie maken dat een gebouw moeilijk langdurig dienst 
kan doen als geschikte huisvesting. Het gebouw zou aangepast moeten kunnen worden op de 
gebruiker. 

1.2.3. Verschil in levensduur 

Hiervoor is beschreven dat de prestatie die gebruikers van hun gebouwen wensen veranderen in de 
tijd. Traditionele gebouwen zijn echter statisch van aard. Naarmate er meer tijd verstrijkt zullen 
gebouwen minder gaan voldoen aan de vraag. Het prestatieaanbod kan niet blijven voldoen aan de 
dynamische prestatievraag. Het gevolg hiervan is dat gebouwen vaak gesloopt worden terwijl ze 
technisch gezien veel langer mee kunnen gaan. De Jonge4 onderscheidt ten aanzien van de veroudering 
van gebouwen drie verschillende soorten levensduur: 

4 'Toekomst van kantoor als werkplek', Jonge, H. de, artikel in: Bouwmarkt, 33 , nr. 3, pp. 9-11 , 1993; 
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Technische levensduur: De technische levensduur is de periode dat een gebouw of 
gebouwdeel aan de fysieke prestatie-eisen kan voldoen. 

Omstandigheden die de technische levensduur negatief kunnen 
bei"nvloeden zijn bijvoorbeeld beschadiging, nalatigheid in het 
onderhoud, degradatie van toegepaste materialen, etc. 

Functionele levensduur: De functionele levensduur is de periode dat een gebouw of 
gebouwdeel kan voldoen aan de wensen van de gebruiker zonder dat 
het hoeft worden aangepast. 

Economische levensduur: De economische levensduur is de periode waarin een pand voor de 
eigenaar een positief netto inkomen genereert. 

Dit houdt in dat huuropbrengsten uit de exploitatie hoger zijn dan de 
kosten die de exploitatie met zich meebrengt. De economische 
levensduur wordt bepaald door ofwel de technische ofwel de 
functionele levensduur. 

De technische en functionele levensduur komen steeds verder uit elkaar te liggen. Door meer kennis 
van materialen, fabricage, montage en onderhoud is de technische levensduur alleen maar 
toegenomen. De economische levensduur wordt echter steeds korter doordat gebruikerswensen steeds 
hoger gesteld worden. De vraag naar flexibiliteit groeit, maar hieraan is moeilijk te voldoen. 
De technische levensduur kan door onderzoek redelijk goed in kaart worden gebracht. Echter het 
aanhouden hiervan zal in de praktijk niet overeenkomen met de eerder optredende wens naar 
verandering en tevredenheid. De gebruikskwaliteit die men van een bepaalde component verwacht zal 
vaak onder de gestelde maximale technische levensduur uitkomen. 
Het op elkaar afstemmen van de technische en economische levensduur zou ideaal zijn om zo een 
maximaal rendement en een evenwichtige afschrijving te kunnen behalen. M.a.w.: pas indien een 
component niet meer voldoet aan de technische eisen, zal de gebruiker ontevreden zijn. 
De functionele levensduur is in tegenstelling tot de technische levensduur afhankelijk van meerdere 
factoren die in iedere situatie wisselend optreden. Maatschappelijke veranderingen, zoals deze in 
paragraaf 1.2.1 . zijn beschreven, zijn zeer dynamisch en nagenoeg niet te voorspellen. 

Deelprobleem 
De economische levensduur wordt bepaald door de technische of functionele levensduur van een 
gebouw. Het verschil tussen deze twee levensduren wordt echter steeds groter terwijl de ideale situatie 
wordt bereikt wanneer de technische levensduur gelijk is aan de functionele levensduur. Het is in de 
huidige markt vooral de functionele levensduur die de economische levensduur van een gebouw 
bepaald. Voor een meer evenwichtige situatie zou de functionele levensduur verlengd moeten worden. 
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1.2.4. De draagstructuur 

Dit verschil in technische en functionele levensduur heeft de meeste invloed op de draagstructuur van 
een gebouw. Voor de meeste gebouwen geldt dat deze technisch gezien tussen de 30 en 300 jaar 
meegaat, terwijl de functionele levensduur van een kantoorgebouw rond de 20 tot 30 jaar ligt. 
Naast de draagstructuur kunnen volgens Ruimtelab5 nog een aantal andere niveau's binnen een 
gebouw worden onderscheiden, die zij 'lagen' noemen: 

La gen: 
Lokatie: 
Draagstructuur: 

Gevel: 
Installatie: 

Ontsluiting: 

lndeling: 
Inrichting: 

De geografische lokatie, de kavel. 
De constructie, het casco, hieronder vallen de fundering, dragende 
wanden, kolommen en vloeren 
De huid van het gebouw 
De leidingen en apparaten, die het gebouw voorzien van de aan- en 
afvoer van licht, lucht, water, gas 
De entree, trappen, liften, roltrappen, vluchtwegen, portieken, galerijen 
en/of corridors 
De binnenwanden 
Het meubilair en andere losse onderdelen 

Volgens Bijdendijk6 is het dan ook zeer zinvol op de lange termijn te investeren in de draagstructuur 
en de locatie. Voor deze la gen geldt dat er groot verschil zit tussen de technische en functionele 
levensduur, voor de locatie is de technische levensduur in principe oneindig en een draagstructuur kan 
soms wel 300 jaar mee. Het is onnodige kapitaalvemietiging om deze na 20 jaar alweer te slopen. 
Voor de gevel, installatie, ontsluiting, indeling en inrichting liggen de technische en functionele 
levensduren veel dichter bij elkaar. Wanneer men het maximale rendement uit een gebouw wil halen 
kan men daarom volgens Bijdendijk het beste streven naar een gebouw waarbij deze lagen kunnen 
veranderen binnen een draagstructuur die niet verandert. Dit sluit aan op de filosofie van het 'Open 
Bou wen' volgens Habraken e.a. 7• Zij pleiten hierin voor een sterkere scheiding tussen de ' drager' en 
de ' inbouw', omdat: ' Open Bouwen kan de bruikbaarheid van de bebouwing in de toekomst 
behoorlijk verbeteren. Het maakt het mogelijk om de exacte bestemming in de toekomst -in zekere 
mate- open te houden.' 

Deelprobleem 
Het verschil in technische en functionele levensduur van een gebouw is vooral op de onveranderbare 
onderdelen van het gebouw ongunstig van invloed. Door sloop van de draagstructuur wordt er in veel 
gevallen onnodig kapitaal vernietigd en het milieu belast. 

1.2.5. Functie-uitwisselbaarheid 

Uit de hiervoorgenoemde deelproblemen kan geconcludeerd worden dat er meer aandacht moet komen 
voor flexibiliteit van kantoorgebouwen. Flexibiliteit leidt tot een langere functionele levensduur en 
kan zo beter worden af gestemd op de technische levensduur van gebouwen. Hierdoor kan een hog er 
rendement op de gebouwinvestering worden behaald. 
Het is ook mogelijk de technische levensduur aan te passen op de functionele levensduur in plaats van 
andersom. Een voorbeeld hiervan is het xx-gebouw in Delft. Dit gebouw is opgezet voor een periode 
van 20 jaar, waama het weer eenvoudig te demonteren is. Voor hoogbouw in de binnenstad is het 
echter zinvoller te streven naar een lange levensduur. Aanpassingen aan gebouwen in de binnenstad 
zijn relatief kostbaar o.a. vanwege de beperkte bereikbaarheid en kleinere oppervlak waarop gewerkt 

5 'Flexgebouwen', Ruimtelab architecten; 
6 Bijdendijk is directeur van de woningcorporatie het Oosten in Amsterdam en pleit in zijn publicatie 
'Duurzaamheid loont' voor het bouwen op levensduren. 
7 'Open bouwen, basisboek', Boekholt, J.T., J.H.M. Kapteijns en H. Tempelmans Plat, Stichting Open bouwen, 
mei 1994; 
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moet warden. Bovendien komt het continu in aanbouw zijn van de stedelijke structuur de kwaliteit van 
het gebied niet ten goede. 
Toch bestaat er ook voor een flexibel ontwerp dat alleen een kantoorfunctie kan huisvesten nog steeds 
het risico van leegstand. De marktwaarde van kantoren hangt nauw samen met de conjuncturele 
ontwikkelingen. In een minder gunstige economische tijd neemt de vraag naar kantoorruimte sterk af, 
waardoor kantoorgebouwen die prima voldoen aan de gestelde prestatie-eisen toch leeg kunnen komen 
te staan. Omdat renovatie in zo'n situatie niet erg zinvol is blijven er in principe twee mogelijkheden 
over, herbestemming of sloop en nieuwbouw. Hiervoor is beschreven dat sloop en nieuwbouw meestal 
geen wenselijke ontwikkeling zal zijn omdat hierdoor onnodig kapitaal wordt vernietigd en het milieu 
belast. Herbestemming blijft dan als enige mogelijk over (of afwachten op betere economische tijden). 
In de huidige markt (2002) is er ook sprake van een grate leegstand binnen de kantoormarkt en gaan er 
dan ook stemmen op om kantoorgebouwen aan te passen naar een woonfunctie. Hierbij is het 
natuurlijk wel van belang dat het gebouw staat op een locatie die geschikt is voor zowel 
kantoordoelgroep als woondoelgroep. 

Deelprobleem 
Om het risico van leegstand verder uit te sluiten is het voor (hoogbouw) kantoorgebouwen op een 
binnenstedelijke lokaties wenselijk het ontwerp functie-uitwisselbaar op te zetten. Zodat het gebouw 
zowel een woonfunctie als een kantoorfunctie kan huisvesten. 

1.2.6. Meer aandacht voor wonen in hoogbouw 

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 woningwaarderingstelsel 
('puntensysteem') voor huurwoningen boven de huursubsidiegrens een bouwgolfvan 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 tienjaar 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 grate appartementen per verdieping. 
Mede door de hiervoor geschetste opkomst van hoogbouw zal het aantal locaties waarop 
hoogbouwcomplexen warden ontwikkeld fors toenemen. Hoogbouwcomplexen zijn namelijk niet 
meer uitsluitend voorbehouden aan de grate steden in de randstad, maar ook in andere middelgrote 
steden warden ze gerealiseerd8

• Hoogbouw kan ontwikkeld worden omdat veel mensen willen wonen 
nabij het centrum waar de locaties schaars zijn, afhankelijk van de markt kan hoogbouw hiervoor een 
oplossing zijn. Ook wordt hoogbouw vaak ontwikkeld om de kwaliteit van een gebied integraal te 
verhogen. 

1.2. 7. Waarde gebouwen 

Onder invloed van ontwikkelingen in conjunctuur, organisaties, wet- en regelgeving en veranderingen 
in de locatie kan de waarde van een gebouw fluctueren. Deze ontwikkelingen werken op een andere 
manier door op de waarde van een gebouw met een kantoorfunctie dan op een gebouw met een 
woonfunctie. Met een flexibel gebouw is het mogelijk eenvoudig te wisselen van functie zodat de 
meest gunstige waardeontwikkeling kan warden gevolgd. Dit wordt duidelijker gemaakt in 
onderstaande figuur 1.2. Hierin is een voorbeeldscenario weergegeven van hoe de waarde van 
monofunctionele gebouwen kan verlopen. In de figuur is aangegeven dat door wisseling van functie de 
meest gunstige waardeontwikkeling gevolgd kan warden met een uitwisselbaar gebouw. Dit gebouw 
kent door deze waarde-ontwikkeling een hoger renderende exploitaitie en een hogere restwaarde. Op 
voorhand kan weliswaar niet voorspeld warden hoe de waarde zich precies zal ontwikkelen, maar wel 
kan gezegd warden dat met een flexibel gebouw het exploitatierisico aanzienlijk lager is.· 
Omdat men de mogelijkheid heeft een grotere doelgroep aan te spreken is ook in de ontwikkelingsfase 
het risico kleiner. Men kan de te realiseren vierkante meters zowel aan kantoorgebruikers als aan 

8 'Hoogbouw in Nederland 1990-2000', Koster, 1997 
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woongebruikers verhuren of verkopen. Zeker wanneer men bedenkt dat een binnenstedelijke 
ontwikkelingstermijn van 8 jaar niet ondenkbaar is, is dit een behoorlijke risicobeperking. Het gebouw 
kan meer opbrengen en ook sneller gevuld zijn. Ook is men met flexibele hoogbouw minder gebonden 
aan het nadeel van het in een keer in de markt moeten brengen van een grote hoeveelheid vierkante 
meters voor een markt. Bij monofunctionele hoogbouw is <lit wel het geval. 
Verder wordt er een maatschappelijk rendement behaald doordat het uitwisselbare gebouw voordeliger 
is voor milieu doordat er minder sloopafval wordt geproduceerd. Aanpassingen verlopen eenvoudiger 
en de levensduur is langer. Ook komt een flexibel multifunctioneel gebouw de kwaliteit van het 
stedelijk gebied ten goede doordat de kans op leegstand kleiner is en doordat door de mix van functies 
er zowel overdag als 's avonds levendigheid is in het gebied. 

Figuur 1.2: Een meer renderende exploitatie is mogelijk door uitwisselbaarheid van functie 
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1.3. Probleem- en Doelstelling 

In de voorgaande paragrafen zijn een aantal ontwikkelingen beschreven waar meer flexibiliteit in 
gebouwen een antwoord op kan zijn. Met gebouwen die zo ontworpen worden dat zij relatief 
eenvoudig kunnen wisselen van functie zal een meer rendabele exploitatie bereikt kunnen worden. 
Met name voor de conjunctuurgevoelige kantorenmarkt kan flexibiliteit veel voordelen bieden 
wanneer gebouwen aangepast zouden kunnen worden naar een woonfunctie. Dit vereist een ontwerp 
dat zowel kan voldoen aan de prestatie-eisen en wensen van een kantoororganisatie als aan die van een 
woonconsument. Het is dus nodig de prestatie-eisen en wensen van beide functies eenduidig op te 
stellen, zodat het mogelijk wordt gebouwen in de ontwerpfase te toetsen op flexibiliteit. De 
doelstelling van dit onderzoek is het opstellen van zo'n toetsingsinstrument. 

Doelstelling 
Het opstellen van een instrument dat gebruikt kan warden bij het beoordelen van 
uitwisselbaarheid van functie van een ontwerp voor hoogbouw met een kantoor- of 
woonfunctie in de ontwerpfase en het geven van een advies omtrent de benodigde 
aanpassingen. 

Probleemstelling 
Welke beoordelingscriteria kunnen onderscheiden warden voor het beoordelen van 
uitwisselbaarheid van functie van een ontwerp voor hoogbouw met een kantoor- of 
woonfunctie en het geven van een advies omtrent de benodigde aanpassingen? 

1.4. Afbakening 

Een afbakening door middel van randvoorwaarden is gewenst om complexiteit en afdwaling te 
voorkomen. De volgende punten zullen in acht worden genomen: 

• Zoals eerder gesteld wordt alleen de woonfunctie en de kantoorfunctie bekeken. Vaak wordt in de 
onderste lagen van een toren een andere functie gerealiseerd, zoals een winkelfunctie. Flexibiliteit 
voor deze functie wordt niet bekeken. 

• Voor een rendabele exploitatie is het van belang dat het gebouw gefaseerd kan worden aangepast. 
Er wordt rekening gehouden dat een functiemix binnen een complex mogelijk moet zijn. 

• Voor het flexibele gebouw wordt als randvoorwaarde gesteld dat de hoofddraagconstructie, gevel, 
installatie en ontsluiting van de toren niet hoeven worden aangepast bij wisseling van functie. 

• De toren staat op een binnenstedelijke locatie 

• De toren heeft een vloeroppervlak in de orde van grootte van 10.000 tot 20.000m2
• 

• De toren kan worden aangemerkt als hoogbouw. Aangehouden wordt een hoogte in de orde van 
grootte van lOOm. 

• Het onderzoek richt zich op de prestatie-eisen voor het ontwerp van kantoor-/woonhoogbouw. Het 
is niet gericht op uitvoeringstechnische, procedurele of juridische aspecten. 
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1.5. Plan van Aanpak 

In deze paragraaf zal de opzet van dit afstudeeronderzoek worden uiteengezet in een stappenplan. 
Iedere stap wordt kort toegelicht en er wordt aangegeven wat het resultaat van iedere stap is. 
Begonnen is met een analyse van de gebruikers van kantoortorens en woontorens. Deze gebruikers 
worden in het onderzoek aangemerkt als de doelgroepen voor kantoor-/woonhoogbouw. 
Daama is bekeken welke eisen en wensen deze doelgroepen ten aanzien van hun huisvesting hebben. 
Deze eisen en wensen worden geformuleerd in prestatie-eisen. Prestatie-eisen zijn 
oplossingsongebonden eisen waaraan het gebouw moet voldoen. Het is daarbij van belang <lat deze 
eisen ook meetbaar zijn. Aan de hand van de prestatie-eisen kunnen ontwerpen getoetst worden. 
Daarna is bepaald op welke aspecten deze prestatie-eisen voor de woonfunctie en kantoorfunctie 
verschillen. Daarbij wordt ook bekeken welke verschillen meer en welke verschillen minder van 
invloed zijn op het ontwerp. 

Stap I . 
In deze stap wordt een analyse gemaakt van de mogelijke doelgroepen voor een kantoortoren op een 
binnenstedelijke locatie. 

Stap 2. 
In deze stap wordt een analyse gemaakt van de doelgroepen voor een woontoren op een 
binnenstedelijke locatie. 

Stap 3. 
In deze stap worden de eisen en wensen die de potentiele kantoordoelgroepen hebben ten aanzien van 
hun huisvesting in kaart gebracht. Onder eisen wordt hi er verstaan de voorwaarden die voor de 
kantoordoelgroep worden bepaald door de overheid in wet- en regelgeving. Hierbij kan men denken 
aan arbo-wetgeving, eisen in verband met brandveiligheid en energiezuinigheid. Onder wensen wordt 
hier verstaan de voorkeuren die de kantoordoelgroep heeft ten aanzien van haar huisvesting, maar die 
niet verplicht zijn gesteld door de overheid. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan kwaliteit entree, 
vrije hoogte van de verdieping, de indelingsmogelijkheden of de regelbaarheid van het binnenklimaat. 

Stap 4. 
In deze stap worden de eisen en wensen die de potentiele woondoelgroepen hebben ten aanzien van 
hun huisvesting in kaart gebracht. Ook hiervoor geldt dat onder eisen wordt verstaan de door wet- en 
regelgeving voorgeschreven randvoorwaarden en onder wensen de voorkeuren die niet verplicht zijn 
gesteld door de overheid, maar die wel van belang zijn voor het realiseren van een marktconform 
gebouw. 

Stap 5. 
Vervolgens zal bepaald worden waar de verschillen liggen tussen de eisen en wensen van de 
kantoordoelgroep en de woondoelgroep. Deze verschillen zijn van belang voor het bepalen van de 
prestatie-eisen die moeten gelden voor het flexibele gebouw. Er zal een checklist worden opgesteld 
aan de hand waarvan ontwerpen van nog niet gerealiseerde kantoorgebouwen en woongebouwen 
kunnen worden getoetst op hun flexibiliteit. 

Stap 6 
In deze stap zal tenslotte een aantal ontwerpen van kantoorgebouwen en woongebouwen worden 
getoetst op flexibiliteit. Deze toets heeft twee doelen. Ten eerste wordt getoetst in welke mate het 
ontwerp flexibel is en welke aanpassingen aan het ontwerp gedaan moeten worden om huisvesting 
voor beide functie mogelijk te maken. Bekeken zal worden wat de financiele gevolgen zijn van deze 
aanpassingen. 
Ten tweede zal gekeken worden hoe aan de hand van de uitkomsten van de toetsing de checklist 
verder aangepast kan worden naar een instrument. 
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Figuur 1.3 Plan van aanpak 
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Hoofdstuk 2 Kantoordoelgroep 

2. 1. lnleiding 

Een gedeelte van het concept van het flexibele kantoor-/woonhoogbouw wordt bepaald door de 
gebruikers van de kantoorfunctie van het gebouw. In <lit hoofdstuk zal worden ingegaan op de 
gebruikers van kantoortorens zijn en de kenmerken die zij hebben. 

2.2. Gebruikers kantoorhoogbouw 

De gebruikers van kantoorhoogbouw op binnenstedelijke locaties zijn organisaties die in hun 
huisvesting een aantal kenmerken wensen die alleen gevonden kunnen worden op deze locaties. De 
belangrijkste kenmerken die organisaties trekt naar <lit soort locaties zijn de goede bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer, het imago van zowel locatie als gebouw en het voorzieningenniveau in de 
omgeving. 
In literatuur worden vooral financiele instellingen, organisaties uit het verzekeringswezen en de 
overige zakelijke dienstverlening genoemd. Zo worden in het tijdschrift 'Management team '9 de 
financiele dienstverleners genoemd voor de binnenstedelijke hoogbouwlocaties, metals belangrijkste 
vestigingsreden het imago dat bij deze locatie hoort: 'Vooral de financieel dienstverleners zijn 
gevoelig voor het succes, zelfvertrouwen en macht die hoogbouw uitstraalt. Zij kunnen zich nu 
eenmaal niet profileren met zichtbare producten. Verzekeringen en beleggingsfondsen zijn niet 
tastbaar. Als deze organisaties gezien willen worden moeten ze <lat letterlijk doen: door middel van 
een indrukwekkend hoog gebouw'. 
Ook ziet men bijvoorbeeld in de binnenstad van Rotterdam op de kop van de Coolsingel een hoge 
dichtheid aan financiele instellingen (Robeco, Fortis Bank, MeesPierson, ABN-Amro, HBU). Om 
deze reden richt de opdrachtgever van de Jungerhanstoren (hoogbouwkantoortoren in ontwikkeling) 
zich op toekomstige huurders die in de financiele sector of de commerciele dienstverlening werkzaam 
zijn. De bijzondere locatie, opzet en uitstraling van de toren moet een prijspeil rechtvaardigen <lat ruim 
boven de in Rotterdam gangbare huurprijzen ligt10

• 

Volgens van Engelsdorp Gastelaars11 willen ook veel kleine en middelgrote bedrijven, wanneer ze 
voor hun diensten afhankelijk zijn van contacten, in de binnensteden zitten. Het meest sprekende 
voorbeeld is het kleine advocatenkantoor. Om de klanten met weinig tijdsverlies te kunnen bedienen, 
moeten de advocaten in de binnenstad kunnen opereren. Dat heeft mede een representatieve functie. 
Van belang is in elk geval <lat de mensen in het kantoor die veel exteme contacten hebben, hun werk 
het beste in het centrum kunnen doen. 
Daamaast wordt de ontwikkeling genoemd <lat steeds meer grote bedrijven hun huisvesting verdelen 
over back- en frontoffices. Het frontoffice wordt dan gehuisvest in de binnenstad en is voor de 
werknemers die met klanten omgaan of veel contacten moeten onderhouden. Voor <lit frontoffice 
wordt hoogwaardige en representatieve huisvesting gewenst. De werknemers van het frontoffice 
willen zich bewegen binnen stedelijke zakenfuncties, maar ook binnen uitgaansmogelijkheden zoals 
instellingen of evenementen waar gelobbyd kan worden (bijvoorbeeld skyboxen). Backoffices waar de 
achterliggende administratie wordt verwerkt worden veelal gehuisvest in panden aan de goedkopere 
stadsranden. 
Van Well12 noemt ook nog notariskantoren en accountants als bedrijven die aanwezig willen zijn in de 
binnenstad. Een ontwikkeling die hij hierin opmerkt is <lat deze bedrijven ook woonruimte huren in de 
binnenstad in de vorm van studioachtige appartementen. Deze woonruimte is bedoeld voor 

9 'Hoge verwachtingen', Vossen, M., uit: 'Management Team', 5 oktober 2001 ; 
10 ' Jungerhanstoren Rotterdam, verticale megastructuur', Koster, E., uit: 'Cement', nr. 2, p.18-21 , 2001 ; 
11 'Uithalen naar hoogbouw', artikel uit: 'Cement', Vol. 53, nr. 2, p.14-17, 2001 ; 
12 'Plein 1940 wonen tussen het Maritiem Museum en de oude ING-bank' Well, D. van, in artikel uit: 'Magazine 
Rotterdam 'De slanke stad" , 1998; 
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medewerkers die door de aard van hun werk ongeveer twee a drie keer per week in de stad moeten 
verblijven. 

Ontwikkelaars 
Volgens de voor dit onderzoek ge'lnterviewde ontwikkelaars13 kunnen er drie typen gebruikers worden 
onderscheiden op een binnenstedelijke locatie: 

De zakelijke dienstverleners 
Overheidsdiensten en semi-overheid 
Bedrijven in de ICT-branche 

Bij de zakelijke dienstverleners kan gedacht worden aan banken, verzekeraars, notarissen, accountants 
en advocatenkantoren. De voomaamste reden voor deze bedrijven om zich te vestigen in de binnenstad 
is vanwege de allure die deze locatie heeft. Daarbij is voor accountants op dit moment een trend te 
bespeuren dat zij zich meer gaan vestigen aan de rand van de stad, vanwege de betere bereikbaarheid 
met de auto. 
Bij overheidsdiensten en semi-overheid kan gedacht worden aan ministeries, sociale diensten en 
andere publieksgerichte partijen. De voomaamste reden dat zij zich in de binnenstad willen huisvesten 
is vanwege de goede bereikbaarheid met het OV. Deze instellingen vinden dat zij goed bereikbaar 
moeten zijn voor iedereen en zij willen het gebruik van het OV stimuleren. 
Met bedrijven in de ICT-branche worden de relatief kleine bedrijfjes bedoeldt die bijvoorbeeld 
websites en intemetspelletjes maken. De voomaamste reden dat zij zich in de binnenstad vestigen is 
vanwege het lage prijsniveau. Zij gebruiken namelijk vooral in de oudere gebouwen in de binnenstad. 
Zo kunnen zij toch profiteren van het hoge voorzieningenniveau van de binnenstad en de goede 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Zij accepteren in voorkomende gevallen een gebrek aan 
parkeerplaatsen. Omdat dit een groeiende doelgroep is zal dit vooral voor de toekomst een potentiele 
doelgroep zijn. 

Typologieen 
Voor het bepalen van de meest geschikte organisaties op een binnenstedelijke hoogbouwlocatie kan 
ook gebruik gemaakt worden van de organisatietypologieen van Zadelhoff en de Kamer van 
Koophandel14

• De indeling, gemaakt door onder andere DTZ Zadelhoff, maakt onderscheid naar 
huisvestingswensen van de organisaties. Volgens de typologie van Zadelhoff hebben de doelgroepen 
'stationairen' en 'visualisten' de volgende kenmerken waardoor zij op een binnenstedelijke 
hoogbouwlocatie gehuisvest willen worden: 

de 'stationairen' 
Dit zijn organisaties die een sterke voorkeur hebben voor locaties nabij knooppunten van openbaar 
vervoer. Zij willen het woon-werkverkeer per auto zoveel mogelijk beperken. Verder wordt een 
relatief grote waarde gehecht aan goede arbeidsomstandigheden. Ook wordt gekeken naar de 
flexibiliteit van het pand en de toegankelijkheid van de entree. Meer representatieve aspecten zoals 
imago en herkenbaarheid spelen voor de stationairen slechts een geringe rol. Tot deze groep kunnen 
vooral non-profit organisaties en overheidsinstellingen gerekend worden. 

de ' visualisten' 
Deze groep hecht veel belang aan aspecten die samenhangen met de gekozen vormgeving. Van het 
kantoorpand moet een duidelijke attentiewaarde uitgaan. Het gebouw moet van veraf te zien zijn en de 
naam van het bedrijf moet groot tegen de gevel vermeld worden. De bereikbaarheid dient goed te zijn. 
Men is bereid hiervoor een relatief hoge huur te betalen. Het betreft vooral commerciele organisaties 
(zakelijke dienstverlening, bank- en verzekeringswezen) en bedrijven in de bouwnijverheid. 

13 Zie literatuurlijst voor gemterviewden 
14 Zie bijlage 2 voor een uitgebreide uitwerking van de typologieen 
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De onderscheiden kantoororganisaties door de Kamer van Koophandel zijn door Kamp15 ' verdeeld' 
over de onderscheiden organisatietypen van Zadelhoff. Het volgende schema geeft weer welke 
organisaties volgens Kamp binnen de visualisten en stationairen vallen en daarmee de meest geschikte 
doelgroepen voor binnenstedelijke hoogbouw: 

Financiele instellingen 
Verzekeringswezen en pensioenfondsen 
Activiteiten t.b.v. of verwant aan financiele instellingen 
Computerservice- en informatietechnologiebureaus 
Speur- en ontwikkelingswerk 
Overige zakelijke dienstverlening 

2.3. lnterpretatie 

De indeling volgens de typologie van de KvK geeft een redelijke indicatie van de typen organisaties 
die zich willen vestigen op binnenstedelijke hoogbouwlocaties. De belangrijkste van deze organisaties 
zijn: 

de financiele instellingen; 
het verzekeringswezen; 
overige zakelijke dienstverlening 
overheidsinstellingen; 

Verder kan gezegd warden <lat voor de organisaties met een commerciele doelstelling het 
voornamelijk de status van de locatie en de bereikbaarheid van voorzieningen van belang zijn, terwijl 
voor overheids- of semi-overheidsorganisaties de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer de 
meest belangrijke vestigingsfactor is. 

15 M.H. van Kamp (1999), 'Mens- en milieuvriendelijk huisvesten' 
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Hoofdstuk 3 Woondoelgroepen 

3. 1. lnleiding 

Het concept voor flexibele kantoor-/woonhoogbouw is gedeeltelijk gebaseerd op een woonfunctie. 
Hiervoor is het van belang dat duidelijk is wie hiervan de gebruiker is en welke eisen en wensen deze 
heeft ten aanzien van zijn/haar huisvesting. In dit hoofdstuk wordt een profiel opgesteld voor een 
bewoner van een woontoren op een binnenstedelijke locatie. De prestatie-eisen die voor deze 
doelgroep gelden vormen samen met de eisen vanuit de kantoorgebruiker de basis voor de prestatie
eisen die moeten gelden voor kantoor-/woonhoogbouw. 

3.2. Bewoners woonhoogbouw 

Het wonen in hoogbouw in de binnenstad heeft een aantal kenmerken die door de bewoners erg 
gewaardeerd worden. Zo is het hoge voorzieningenniveau op het gebied van winkels, 
uitgaansmogelijkheden en bereikbaarheid in de woonomgeving een belangrijke reden voor vestiging. 
Voor de wat oudere bewoners spelen soms sentimelere redenen een rol. Voor mensen die zijn geboren, 
getogen in een stad en vervolgens naar een groeikem zijn verhuisd kan de stad toch blijven trekken. Ze 
keren weer terug op hogere leeftijd en kiezen dan voor een hoogbouwwoning. 
Verder speelt de hogere architectonische kwaliteit van een woontoren een rol bij de huisvestingskeuze. 
De verschijningsvorm, hoogte en slankheid zijn daarbij erg belangrijk. Op woningniveau spelen vooral 
het uitzicht, privacy en veiligheid belangrijke redenen voor bewoning. 
De doelgroepen hebben over het algemeen een goed inkomen of wat kapitaal en kunnen zich een 
woning in een woontoren permitteren, die over het algemeen toch in de hogere prijsklasse ligt. Verder 
wordt het gezin met kinderen niet beschouwd als een doelgroep voor een woontoren . . 

3.2.1. Jongeren 

Samen met de ouderen zonder kinderen wordt de doelgroep jongeren het meest genoemd in literatuur. 
Veelal worden de jonge tweeverdieners genoemd. Uit een onderzoek onder bewoners van woontorens 
in Rotterdam blijkt echter dat samenwonende jongeren de kleinste groep vormen. Zij maakten 
ongeveer l 0% van de bewonerssamenstelling uit. Samen met de alleenstaande jongeren vormden zij 
een bewonersgroep van 30%. 
Hoogleraar Rob van Engelsdorp Gastelaars16

'
17 heeft het in dit kader over: 'de jonge yups die vooral 

ge1nteresseerd zijn in het stedelijke voorzieningenniveau van cafes, musea en theaters ' . Over de 
samenstelling van deze woonhuishoudens zegt hij dat deze gemiddeld nog geen twee personen beslaan 
en dat het veelal kinderloze stellen of alleenstaanden betreft. Zij ontplooien veel activiteiten rondom 
hun carriere en hebben behoefte aan veel centrale ontmoetingsplekken met een hoog 
voorzieningenniveau. Het gaat om mensen die graag midden in de stad leven en het niet erg vinden op 
een relatiefkleine oppervlakte te wonen. 
Verder wordt deze doelgroep genoemd door Vossen18

, van Duuren19 en van Leeuwen20
• Vossen 

spreekt bijvoorbeeld van 'welgestelde jongeren die bereid zijn minstens een miljoen gulden neer te 
tellen voor een fraaie studio.' en van Leeuwen heeft het over ' een- en tweepersoonshuishoudens als 
ge1nteresseerden voor appartementen, waarbij het gaat om relatief jonge mensen die nog geen 
kinderen hebben' 

16 'Hoogbouw zonder visie gedoemd tot deceptie ', Eindhovens Dagblad, 16 oktober 1999; 
17 'Uithalen naar hoogbouw', artikel uit: 'Cement', Vol. 53, nr. 2, p.14-17, 2001 ; 
18 'Hoge verwachtingen', Vossen, M., uit: 'Management Team', 5 oktober 2001 ; 
19 'Het Wijnhavengebied, de opmars van de woontoren', artikel uit: 'Magazine Rotterdam 'De slanke stad", 
1998; 
20 'Wonen en werken op de Blaak-locatie', Leeuwen, F. van, uit: 'Magazine Rotterdam 'De slanke stad" , 1998; 
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3.2.2. Alleenstaanden 

Uit het onderzoek van Klerks blijkt dat de helft van de onderzochte woontorens wordt bewoond door 
alleenstaanden. Vooral bij de jonge huishoudens zijn de alleenstaanden ruim in de meerderheid. Bij de 
middengroep is die verdeling ongeveer gelijk en bij de ouderen zijn er meer paren dan alleenstaanden. 
Dit komt overeen met de stellingen van van Engelsdorp Gastelaars en van Leeuwen. Van Duuren 
beschouwt alleenstaanden echter als een doelgroep voor de goedkopere koopappartementen. 

3.2.3. Ouderen 

Ouderen warden erg vaak genoemd in literatuur als doelgroep voor een woontoren. Alle eerder 
genoemde bronnen met betrekking tot de woondoelgroepen maken dan ook melding van deze groep. 
Als grens wordt meestal 55 jaar of ouder genomen. Uit het onderzoek van Klerks blijkt dat ongeveer 
30% van de bewoners van de woontoren ouder zijn dan 55 jaar en voor de meerderheid bestaat uit 
paren. 

3.2.4. Tijdelijke bewoners 

Deze doelgroep wordt gevormd door mensen die voor hun werk tijdelijk in de stad zijn gestationeerd. 
Tilman21 noemt deze doelgroep de ' new city users '. Van Wel122 maakt melding van de ontwikkeling 
dat notariskantoren en accountants die aanwezig willen zijn in de binnenstad woonruimte huren in de 
vorm van studioachtige appartementen. Deze woonruimte is bedoeld voor medewerkers die door de 
aard van hun werk ongeveer twee a drie keer per week in de stad moeten verblijven. Ook geldt 
bijvoorbeeld voor de Weenatoren dat een aantal appartementen permanent warden verhuurd aan grate 
bedrijven. 
Dit draagt overigens wel bij aan het beeld van de overige bewoners dat de Weenatoren meer een hotel 
is dan een thuis. De verhuizingbereidheid is hier erg groat. Dit geldt ook voor andere woontorens. Het 
onderzoek van Klerks wijst uit dat 90% van de bewoners het wonen in een toren als iets van tijdelijke 
aard ziet. De jongeren, die nog vaak in het begin van de gezinsfase verkeren, zullen geneigd zijn 
eerder weg te trekken uit een woontoren dan de ouderen. 

3.2.5. Gezinnen met kinderen 

Gezinnen met kinderen warden door de meeste literatuurbronnen niet beschouwd als een doelgroep 
voor een woontoren. Uit het onderzoek Klerks blijkt dat vier van de vijf respondenten hoogbouw niet 
geschikt achtte voor mensen met opgroeiende kinderen. Als redenen hiervoor warden aangegeven dat: 

de appartementen te klein zijn; 
de omgeving te druk; 
te weinig speelkameraadjes door het beperkte aantal gezinnen in de buurt; 
het ontbreken van een (speel)tuin; 
het wonen op hoogte wordt niet geschikt geacht voor kinderen; 

21 'Wonen in hoge dichtheden', Tilman, H., uit: ' de Architect', november 2001 ; 
22 'Plein 1940 wonen tussen het Maritiem Museum en de oude ING-bank' Well, D. van, in artikel uit: 'Magazine 
Rotterdam 'De slanke stad" , 1998; 
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3.2.6. Andere woondoelgroepindelingen 

In literatuur zijn verschillende indelingen voor woondoelgroepen te vinden. De bekendste hiervan zijn 
de indeling volgens Betholet, Kolpron en Marketresponse en Bastiaanse. Een beschrijving van deze 
doelgroepindelingen is in opgenomen in bijlage 3. De beschrijving van de doelgroep 'dynamische 
individualist' van Kolpron en Marktetresponse komt overeen met beschrijving van de 
woondoelgroepen voor hoogbouw zoals hierboven beschreven. Zij beschrijven de 'dynamische 
individualist als volgt: 'iemand die waarde hecht aan een dynamische, vrije omgeving en <lat deze 
carriere en ego-gericht is. 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 <lit cluster niet eenduidig vast te stellen. De stijl van de woning is wel van 
belang. De voorkeur gaat uit naar bijzondere woningen met expressiviteit.' 

3.3. lnterpretatie 

Samenvattend uit het voorgaande stuk kunnen de volgende kenmerken van de bewoners van 
binnenstedelijke hoogbouw genoemd worden: 

De veel gehoorde stelling <lat woontorens vooral bewoond worden jongeren en ouderen is niet 
helemaal juist. Uit onderzoek blijkt <lat in de meeste woontorens alle leeftijdscategorien zijn 
vertegenwoordigd. Een onderscheid naar leeftijd is niet erg zinvol. 
De gemiddelde bewoners hebben geen kinderen. Woontorens worden ook niet gezien als geschikte 
huisvesting voor gezinnen. 
De gemiddelde bewoner van een woontoren is relatief kapitaalkrachtig. 
De gemiddelde bewoner hecht waarde aan luxe, expressiviteit, privacy en veiligheid. 
Een gedeelte van de doelgroep bestaat uit bewoners die er wonen vanwege werk. 

Het imago en de bereikbaarheid van het wonen in een woontoren is van belang bij de keuze voor het 
wonen in een woontoren. De architectonische kwaliteit, het uitzicht, privacy, veiligheid en 
bereikbaarheid van voorzieningen en station spelen hierin een belangrijke rol. 
De bewoners van binnenstedelijke hoogbouw kunnen volgens de indeling van Kolpron en 
Marketresponse geschaard worden onder de noemer 'dynamische individualisten' 
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Hoofdstuk 4 Programma van eisen en prestatie-eisen 

4.1. lnleiding 

Voordat omschreven kan worden waar flexibele kantoor-/woonhoogbouw aan moet voldoen is het van 
belang meer duidelijkheid te verschaffen over de aspecten die van belang zijn bij het realiseren van 
gebouwen. Hiervoor is een document opgesteld dat als leidraad heeft gediend bij het bepalen van de 
prestatie-eisen voor flexibele kantoor-/woonhoogbouw. 
Voor het omschrijven van de voorwaarden waar een gebouw aan moet voldoen worden in literatuur 
twee begrippen gebruikt: het programma van eisen en prestatie-eisen. Sommige bronnen zien 
prestatie-eisen als een apart onderdeel van het programma van eisen en sommige zien het programma 
van eisen als een verzameling prestatie-eisen. Voor dit onderzoek worden prestatie-eisen gezien als 
een methode om de voorwaarden te omschrijven waar een gebouw aan moet voldoen. Een programma 
van eisen wordt gezien als een verzameling prestatie-eisen. 
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op het programma van eisen. Daama is op basis van de 
aspecten die door de verschillende bronnen worden onderscheiden een document opgesteld dat als 
leidraad heeft gediend bij het bepalen van de prestatie-eisen voor flexibele kantoor-/woonhoogbouw. 

4.2. Programma van eisen 

Bij het ontwerpen van een gebouw is het van belang dat er genoeg duidelijkheid is over de 
uitgangspunten, doelstellingen en wensen van de gebruikers en de ruimtelijke consequenties hiervan. 
Vragen die bijvoorbeeld beantwoord moeten worden zijn welke activiteiten moeten in het gebouw 
kunnen plaatsvinden? Hoeveel vloeroppervlakte is er nodig, in totaal en per ruimte? Welke eisen 
worden gesteld aan toegankelijkheid, veiligheid, flexibiliteit? Kenmerkend voor prestatie-eisen is <lat 
deze oplossingsongebonden zijn, wat wil zeggen <lat er in principe nog verschillende technische 
oplossingen mogelijk zijn om aan de prestatie-eisen te voldoen. Het zijn eisen aan het gebouw die 
direct zijn af geleid van de doelstellingen van de organisatie, het gebruiksdoel van de huisvesting en 
het welzijn van de mensen die er gebruik van maken. Al deze prestatie-eisen kunnen worden 
ondergebracht in een programma van eisen. 

Het Nederlands Normalisatie Instituut23 (NNI) definieert het programma van eisen als volgt: 
'Het programma van eisen is een geordende verzameling van gegevens die de huisvestingsbehoefte 
weergeven en op basis waarvan een of meer gebouwen warden geevalueerd of het ontwerp voor 
verbouwing of nieuwbouw wordt gemaakt en getoetst en het project wordt uitgevoerd totdat het 
desbetrejfende bestek wordt gevolgd.' 

De Rijksgebouwendienst24 definieert het wat korter: 
'H et programma van eisen is een opsomming van kwantitatieve en kwalitatieve randvoorwaarden en 
eisen waaraan een huisvestingsoplossing moet voldoen' 

Dit betekent dat een programma van eisen een document is waarin alle informatie is opgenomen die 
nodig is voor het ontwerpen en toetsen van een gebouw. Dit programma is een direct gevolg uit de 
eisen en wensen van de gebruiker van dat gebouw. Een programma van eisen moet worden opgesteld 
zodat huisvesting de gebruiker adequaat kan ondersteunen in zijn doelstellingen. Al de prestatie-eisen 
moeten zorgvuldig in kaart worden gebracht, zodat duidelijkheid ontstaat in de gewenste huisvesting, 
altematieven tegen elkaar af gewogen kunnen worden en gemeten kan worden of de wensen en 
mogelijkheden met elkaar in overeenstemming zijn. 

23 'Programma's van eisen voor gebouwen en bijbehorende projectprocedure. Algemene regels'(NEN 2658), 
Nederlands Normalisatie-Instituut, 1993; 
24 'Het Rgd-prestatie-contract in vastgoedontwikkeling', Ang, K.I. , rijksgebouwendienst, 1993; 
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4.3. De functies van een programma van eisen 

Een programma van eisen heeft een aantal functies25
• De belangrijkste vier die onderscheiden kunnen 

worden zijn de communicatiefunctie, contractfunctie, toetsingsinstrument en 
budgetbepalingsinstrument. In <lit onderzoek draait het vooral om de communicatiefunctie en 
toetsingsfunctie. 

Communicatiefunctie 
Een PVE heeft een belangrijke functie voor het overdragen van inforrnatie tussen de betrokken 
partijen, zoals ontwerpers, opdrachtgevers, gebruikers en adviseurs. Het bevat de noodzakelijke 
gegevens die nodig zijn voor een bouwkundig en technisch ontwerp. Ook worden opdrachtgever en 
toekomstige gebuikers gedwongen om bewust na te denken over de eigen organisatie zoals die nu 
functioneert en in de toekomst zou moeten functioneren. Dit komt doordat uitgangspunten, 
doelstellingen, eisen en wensen expliciet geforrnuleerd moeten worden. 

Contractfunctie 
In het verlengde van de cornrnunicatiefunctie krijgt het PvE vaak ook een juridische status. Er worden 
aan de hand van <lit document vaak afspraken gemaakt over het ontwerp. De Rijksgebouwendienst 
(Rgd) spreekt dan ook over een prestatie-contract in plaats over een programma van eisen. Zij 
hanteren <lit contract om in een zeer vroeg stadium al een ontwikkelingsovereenkomst te kunnen 
sluiten. 

Toetsingsinstrument 
Aan de hand van het PvE kan worden getoetst of verschillende ontwerpen voldoen aan de eisen en 
wensen van de opdrachtgever. 

Budgetbepalingsinstrument 
Op basis van het PvE is het mogelijk om de benodigde budgetten voor bouw, investering en 
exploitatie te bepalen en vervolgens de kosten te bewaken. Omgekeerd is het PvE te toetsen aan de 
beschikbare budgetten als het beschikbare bedrag voor investeringen en exploitatie vooraf vaststaat. 

4.4. lnhoud Programma van Eisen 

In ieder programma van eisen moeten een aantal aspecten zijn terug te vinden. De basis voor deze 
aanwezige onderdelen worden gevorrnd door de wensen gebruiker/opdrachtgever en door de 
randvoorwaarden die volgen uit wet- en regelgeving. In literatuur zijn een aantal verschillende 
beschrijvingen voor een prograrnma van eisen te vinden. Deze zijn opgesteld door het Nederlands 
Norrnalisatie Instituut (NNI), de Stichting Bouwresearch (SBR), de Rijksgebouwendienst (Rgd) en 
Zadelhoff makelaars in de Real Estate Norm. 

Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) 
De onderdelen die het NNI onderscheid voor een programma van eisen zijn randvoorwaarden, 
karakteristiek van te huisvesten doelgroep( en) en de eisen aan het object. 

Randvoorwaarden 
In het PvE moet worden aangegeven welke randvoorwaarden op het object betrekking hebben wat 
betreft wet- en regelgeving, technische aspecten en financiele aspecten. Hierbij geeft het NNI de 
toelichting <lat het vaak niet nodig is om alle randvoorwaarden opnieuw te beschrijven. In veel 
gevallen kan worden volstaan met verwijzing naar andere inforrnatie, waarin de randvoorwaarden zijn 
omschreven. Onder randvoorwaarden worden niet verstaan de door de opdrachtgever zelf te stellen 
eisen, maar de voorwaarden die van buitenaf worden gesteld. Eisen aan financiele aspecten die door de 

25 'Architectuur en gebruikswaarde', Voordt, Theo van der en Herman van Wegen, uitgeverij THOTH, 2000; 
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opdrachtgever zelf worden gesteld, komen in aanmerking voor omschrijving in de karakteristiek van te 
huisvesten doelgroep(en) en eisen aan het object. 

Karakteristiek van te huisvesten doelgroep( en) 
De karakteristiek van te huisvesten doelgroep( en) vormt de uitgangspunten voor de eisen aan het 
object. Deze uitgangspunten worden van de zijde van de opdrachtgever geformuleerd. Dit onderdeel 
kan ook de bijzondere sociale en psychologische aspecten bevatten, met betrekking tot de activiteiten 
en werkomstandigheden van het bedrijf, de organisatie of de instelling. Daarbij behoren conclusies en 
aanwijzingen waarmee bij het formuleren van eisen rekening moet worden gehouden. Bepaalde 
aspecten over een reorganisatie of noodzakelijke verhuizing van het bedrijf, de organisatie of de 
instelling kunnen doorslaggevend zijn voor de uitgangspunten voor de eisen aan het object. 

Eisen aan het object 
In het programma van eisen moet worden vastgelegd aan welke eisen het object moet voldoen. Onder 
' object' wordt hier zowel het gebouw of de gebouwen als het eventueel bijbehorende terrein verstaan. 
Dit onderdeel betreft eisen en wensen, die van de zijde van de opdrachtgever worden geformuleerd. 
Het verdient volgens het NNI aanbeveling de eisen te formuleren als een omschrijving van vereiste 
prestaties. Het is niet de bedoeling daaraan ontwerpoplossingen toe te voe gen. Wat betreft het 
formuleren van de eisen is het van belang om aan te geven aan welke eisen altijd moet worden voldaan 
en welke zaken meer tot de wensen moeten worden gerekend. De eisen kunnen globaal of 
gedetailleerd zijn, afuankelijk van het soort project en al naar gelang de fasering in de 
procesbeschrijving. 

Stichting Bouwresearch (SBR) : 
Volgens de SBR maken de volgende aspecten onderdeel uit van een programma van eisen: functies en 
functie-eisen, prestatie-eisen, beeldverwachtingen, exteme eisen en voorwaarden en inteme 
voorwaarden. 

Functies en functie-eisen 
Opdrachtgevers en gebruikers hebben bepaalde eisen, wensen en verwachtingen ten aanzien van de 
huisvesting van hun organisatie ofhuishouden. Gebruikers spreken meestal van gebruikseisen of 
functie-eisen. Functie-eisen vormen de basis voor een Programma van eisen. 

Prestatie-eisen 
Een opsomming van functie-eisen is nog niet voldoende om een bouwproces goed te sturen. Zij 
moeten worden vertaald in prestaties die het gebouw moet leveren, opdat de organisatie of het 
huishouden er optimaal in kan functioneren. Prestatie-eisen zijn oplossingsongebonden, wat wil 
zeggen <lat er in principe nog verschillende technische oplossingen mogelijk zijn om aan de prestatie
eisen te voldoen. Prestatie-eisen zijn eisen aan het gebouw en zijn direct afgeleid van de doelstellingen 
van de organisatie, het gebruiksdoel van de huisvesting en het welzijn van de mensen die er gebruik 
van maken. 
De prestatie-eisen worden opgenomen in het PYE. Het spreekt vanzelf <lat de daarvoor in aanmerking 
komende prestaties tenminste moeten voldoen aan minimumeisen die de overheid via wet- en 
regelgeving aan gebouwen en woningen stelt. 
Een kenmerk van prestatie-eisen is <lat ze in meetbare, controleerbare eenheden moeten worden 
uitgedrukt. De ruimtebehoefte is bijvoorbeeld uit te drukken in vierkante meters; de gewenste 
ruimtetemperatuur in graden Celsius. 

Beeldverwachtingen 
Eisen, wensen en verwachtingen met betrekking tot de architectuur vallen onder beeldverwachtingen. 
De beoordeling hiervan is in hoge mate subjectief en daardoor vaak moeilijk bespreekbaar. Voor de 
ontwerpers is belangrijk de beeldverwachtingen te kennen. Ze horen daarom thuis in het Programma 
van Eisen, ook wanneer het niet mogelijk is ze in meetbare eenheden uit te drukken. 
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Inteme voorwaarden 
De opdrachtgever, gebruik:er ofbewoner vraagt prestaties, maar stelt ook beperkende voorwaarden. Zo 
kan hij of zij een harde limiet stellen aan de investeringskosten of de huurprijs. Andere voorbeelden 
van zogenaamde inteme voorwaarden zijn eisen met betrekking tot de exploitatiekosten, de 
onderhoudsvriendelijkheid, het energieverbruik en beperking van de milieulast. 

Exteme eisen en voorwaarden 
Hieronder wordt verstaan de beperkende voorwaarden die van buitenaf worden opgelegd, bijvoorbeeld 
door de overheid. Dergelijke exteme eisen en voorwaarden komen meestal voort uit wet- en 
regelgeving. Voorbeelden zijn: bestemmingsplannen, mogelijkheden en beperkingen van de locatie, 
(lokale) milieuwetgeving, brandweereisen, regelgeving vanuit de overheid en voorschriften van 
nutsbedri jven. 

De SBR maakt naast de prestatie-eisen nog een aparte indeling voor het beschrijven van de 
beeldverwachtingen en inteme voorwaarden die de gebruiker heeft. Deze aspecten worden door het 
NNI niet afzonderlijk genoemd. 

Rijksgebouwendienst (Rgd): 
De Rgd neemt de gebruiksprestaties van de gewenste huisvesting op een zogenaamd prestatiecontract. 
Dit contract is erop gericht om in een zeer vroeg stadium al een ontwikkelingsovereenkomst te sluiten 
met de integrale gebruiksprestaties van de huisvesting als opleveringsresultaat. Integraal wil zeggen in 
samenhang tot elkaar zoals bijv. binnenklimaat, energiegebruik. 
Het prestatiecontract van de Rgd is gericht op het vastleggen van randvoorwaarden in het pre
ontwerpstadium. Hierin worden drie kwaliteitscomponenten onderscheiden: 

De ruimtelijk-visuele kwaliteit 
De (gebruiks)functionele kwaliteit 
De technische kwaliteit 

De RGD neemt in haar prestatie-contract geen hoofdstuk op waarin de karakteristieken van de te 
huisvesten organisatie worden genoemd. Ook maakt de RGD geen onderscheid naar eisen vanuit wet
en regelgeving en eisen vanuit de opdrachtgever. 

Real Estate Norm 
De Real Estate Norm (Ren) is een methode voor de beoordeling van de kwaliteit van vastgoed26

, deze 
maakt voor het meten van de kwaliteit van kantoorgebouwen onderscheid in gebouw en locatie. De 
deelaspecten die de Ren onderscheidt op gebouwniveau komen overeen met de deelaspecten die de 
SBR hanteert. Op subdeelaspectniveau kunnen wel een aantal aspecten worden toegevoegd. In figuur 
4.1. is aangegeven welke aspecten <lit zijn. 

4.5. lnterpretatie 

Voor het ontwikkelingsproces van een gebouw is het opstellen van een programma van eisen 
belangrijk. Op basis van <lit document kan gecommuniceerd worden over het gebouw en kunnen 
contracten worden afgesloten. In literatuur worden de begrippen prestatie-eisen en programma van 
eisen door elkaar gebruikt. 
Belangrijk hierbij is <lat de prestatie-eisen oplossingongebonden worden geformuleerd. De basis voor 
<lit document wordt gevormd door enerzijds de wensen van de opdrachtgever/gebruiker van het 
gebouw en anderzijds de eisen die gelden vanuit wet- en regelgeving. 
Op basis van de geanalyseerde programma's van eisen en prestatie-eisen is een document opgesteld 
<lat heeft gediend als leidraad voor het opstellen van de prestatie-eisen voor het flexibele kantoor
/woongebouw. De verschillende prestatie-eisen die moeten gelden zijn in <lit document ondergebracht 

26 'Real Estate Norm, norm voor de beoordeling van kantoorlokaties en kantoorgebouwen' ZadelhoffMakelaars, 
Starke Diekstra en Jones Lang Wootton, 1991 ; 
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Hoofdstuk 5 Prestatie-eisen kantoor- / woonhoogbouw 

5. 1. lnleiding 

In <lit hoofdstuk zullen de prestatie-eisen worden uiteengezet die gelden voor de kantoor- en 
woondoelgroepen uit hoofdstuk 3 en 4. Het document <lat is opgesteld in het vorige hoofdstuk is 
hierbij gebruikt als leidraad. 
De prestatie-eisen worden enerzijds bepaald door de wensen van de gebruikers en anderzijds door 
bouwwetgeving. Om deze aspecten inzichtelijk te maken zijn hiervoor zijn ontwikkelaars en 
architecten27 ge1nterviewd, is gebruik gemaakt van het Bouwbesluit, Arbowetgeving, richtlijnen 
opgesteld door de Stichting Bouw Research en Rijksgebouwendienst, Woonkeur28 

woonwensenonderzoek van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NMV) en Nederlandse 
Vereniging van Bouwondememers (NMB) en diverse andere literatuurbronnen. Omdat het onderzoek 
is uitgevoerd bij het gastbedrijfHeijmans IBC Vastgoed is ook gebruik gemaakt van het basismodel 
commercieel vastgoed <lat zij hanteren. Verder zijn voor bepaalde aspecten een aantal analyses 
gemaakt van gerealiseerde of geplande hoogbouw. 
Voordat wordt ingegaan op de prestatie-eisen zal eerst verder omschreven worden op wat voor 
hoogbouw er gedoeld wordt. Voor de verdere beeldvorming zijn hiervoor ook een aantal plattegronden 
van gerealiseerde woonhoogbouw en kantoorhoogbouw opgenomen in bijlage 1. In de paragrafen die 
daarop volgen worden de eisen en wensen voor woonfunctie en kantoorfunctie beschreven. Hierbij 
wordt beschreven welke gevolgen de verschillen tussen kantoor- en woonfunctie hebben voor het 
flexibele gebouw. 

5. 2. Het flexibele gebouw 

Voor het concept voor het flexibele gebouw zijn in paragraaf 1.4 een aantal uitgangspunten gekozen. 
Deze uitgangspunten zijn: 

• Het flexibele gebouw staat op een binnenstedelijke locatie 
• Het flexibele gebouw heeft een groot vloeroppervlak, in de orde van grootte vanl0.000 tot 

20.ooom2
• 

• Het flexibele gebouw kan worden aangemerkt als hoogbouw. Aangehouden wordt een hoogte in 
de orde van grootte van 1 OOm. 

• Voor het flexibele gebouw wordt als randvoorwaarde gesteld <lat de hoof ddraagconstructie, gevel, 
installatie en ontsluiting van de toren niet of weinig hoeft te worden aangepast bij wisseling van 
functie. 

• Voor het concept wordt alleen de woonfunctie en de kantoorfunctie bekeken. Volgens de eerder 
genoemde van Engelsdorp Gastelaars is van belang <lat er met het gebouw wordt aangesloten op 
het stedelijk gebied. Zodat er een levendig stedelijk milieu kan ontstaan en <lat het gevoel van 
sociale onveiligheid in de directe omgeving wordt beperkt. Op een binnenstedelijke locatie geldt 
vaak <lat de onderste lagen van gebouwen met een winkelfunctie zijn ingevuld. Voor het flexibele 
gebouw wordt <lit genomen als uitgangspunt. In hoeverre <lit van invloed is op het concept wordt 
echter buiten beschouwing gelaten. 

• Voor een efficiente exploitatie is het van belang <lat het gebouw gefaseerd kan worden aangepast. 
Er wordt rekening gehouden met het feit <lat er gedurende een lange periode een functiemix in het 
gebouw aanwezig zal zijn. In het schema op de volgende pagina wordt <lit weergegeven: 

27 Zie Bronnen en Literatuur voor een lijst van de gemterviewden; 
28 'Handboek WoonKeur, nationaal certificaat voor nieuwbouwwoningen', SKW Certificatie en Stuurgroep 
Experimenten Volkshuisvesting, Almere, 2000; 
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Schema 5.1 .: Het gebouw moet van kantoorfunctie kunnen wisselen naar woonfunctie en vica versa. 

Voor een verdere beeldvorming van woon- en kantoortorens zijn in bijlage 1 een aantal plattegronden 
van gerealiseerde en geplande woontorens en kantoortorens weergegeven. 

5.3. Functionaliteit 

5.3.1. parkeervoorzieningen 

De geinterviewde architecten en ontwikkelaars stellen dat het gewenste aantal parkeerplaatsen voor de 
kantoorfunctie op ongeveer 1 parkeerplaats per 60-70 m2 bvo ligt. Het aantal gewenste parkeerplaatsen 
voor de woonfunctie ligt op 1,5 parkeerplaats per woning. Uitgaande van een gemiddelde woning van 
120 m2 gbo (=160 m2 bvo29

) (zie §5.3.5.) komt dit neer op 1 parkeerplaats per 106 m2 (bvo). De te 
realiseren parkeercapaciteit voor een kantoorfunctie is hoger. 
Bij ontwikkeling van torens in een binnenstedelijk gebied geldt verder dat de parkeernorm die de 
gemeentelijke overheid stelt erg van belang is. Hierin volgen zij vaak het zogenaamde A-, B-, C-beleid 
van de rijksoverheid. Deze normen staan vaak veel minder parkeerplaatsen toe dan dat er gewenst zijn 
(lpp. per 250 m2 voor een kantoorfunctie). Omdat dit beleid ter discussie staat en waarschijnlijk los 
gelaten gaat warden in de toekomst, zullen deze normen niet aangehouden warden voor dit onderzoek. 
Voor het flexibele gebouw wordt voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen 1 op 80 m2 bvo 
aangehouden. Dit houdt het midden tussen de eis voor de kantoorfunctie en woonfunctie. Dit betekent 
wel dat wanneer het gebouw in z'n geheel een kantoorfunctie heeft er een aantal parkeerplaatsen 
elders gevonden moeten warden. 

5.3.2. entree/hal 

Volgens geinterviewden is het door de gebruikers van een kantoortoren op een binnenstedelijke locatie 
erg gewenst dat de entree van een 'royale' afmeting is, architectonisch geintegreerd en transparant is. 
Dit is van grate invloed op het imago en architectonische uitstraling van het gebouw, waar de 
kantoorgebruikers veel waarde aan hechten. In de entreehal wordt verder een vide gewenst. Ook de 
rijksgebouwendienst stelt dat het gewenst is dat in de centrale hal daglicht moet kunnen toetreden30

• 

Uit interviews is gebleken dat voor woongebouwen dezelfde wensen gelden. 
Wanneer kantoorgebruikers en bewoners gebruik maken van dezelfde toren vinden zij het van belang 
dat zij onafhankelijk van elkaar hun bestemming kunnen bereiken. Dit is gewenst in verband met 
privacy en het gevoel van sociale veiligheid. Dit betekent voor de flexibele toren dat er zowel een 
entree voor de kantoorfunctie moet zijn als voor de woonfunctie. Deze entrees zijn gescheiden van 

29 Dit is de verhouding tussen brutovloeroppervlak (bvo) en gebruiksoppervlak (gbo) die gemiddeld gehanteerd 
wordt door gemterviewde ontwikkelaars voor appartementengebouwen (gbo/bvo = 0,75). Voor gebouwen met 
een kantoorfunctie is de meest gehanteerde verhouding tussen verhuurbaar vloeroppervlak/bruto vloeroppervlak 
0,85; 
30 'Bouwfysische kwaliteit Rijkshuisvesting' Rijksgebouwendienst, september 1999; 
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elkaar. Ook betekent <lit <lat de kantoorgebruikers onafhankelijk van de bewoners van de toren gebruik 
moeten kunnen maken van hun liften. Deze gescheiden entree en opgang wordt bijvoorbeeld ook 
teruggevonden in de Jungerhanstoren, de toren op Smalle Haven en Admiranttoren. 
Uit een analyse van een aantal kantoortorens31 komt naar voren <lat alle entrees naar buiten toe 
transparant zijn uitgevoerd en <lat de hoogte van vides in de entrees varieert tussen 2 lagen en 5 lagen. 
De oppervlakte van de kantoorentreehal varieert van 40 tot 157 m2 (bvo). 
Uit een analyse van een aantal woontorens32 blijkt <lat de entreepartijen zijn uitgevoerd met een 
oppervlakte van 32 tot 183 m2 (bvo ), het merendeel transparant is en een vide heeft over 2 lagen. 
Het een en ander leidt er toe <lat voor de flexibele toren als prestatie-eis is gekozen voor een entree met 
een omvang van ongeveer 120 m2 (bvo) en <lat deze entree moet opgesplitst kunnen worden in 2 
gescheiden entrees. Wanneer het gebouw volledig bezet wordt door een functie kan deze beschikken 
over een royale entreehal, bij een gemengde bezetting kunnen beide gebruikers onafhankelijk van 
elkaar gebruik maken van de eigen entree. Voor de hoogte van de vide is 3 lagen gekozen, <lit houdt 
het midden tussen de kantoorfunctie en woonfunctie. In schema 5 .2. wordt deze prestatie-eis omtrent 
de entree weergegeven. 

5.3.3. liftruimte 

Voor het bepalen van het aantal liften binnen een kantoortoren bestaan diverse prestatie-eisen. De 
meest gehanteerde prestatie-eis is de tijd die nodig is om de gehele populatie in het gebouw op zijn 
bestemming te krijgen. Oat wordt uitgedrukt in een percentage van de populatie per vijf minuten: 16% 
vervoerscapaciteit in vijf minuten betekent <lat het gebouw in 30 minuten gevuld moet kunnen worden. 
Volgens een artikel in het tijdschrift 'Bouw' is dit voor kantoorgebouwen gangbaar33

• Voor de 
woonfunctie ligt de gewenste vultijd op 5 tot 7,5%. Dit betekent dat het gebouw in maximaal 67 tot 
100 minuten gevuld moet kunnen zijn. De capaciteit van de liften in de flexibele toren moeten dus 
gedimensioneerd worden op een vulcapaciteit van 30 minuten. 
Zoals hiervoor vermeld vinden de kantoor- en woongebruikers het van belang om op hun bestemming 
te kunnen komen zonder met elkaar in contact te hoeven komen. Voor de liften betekent dit dus dat 
deze gescheiden moet worden uitgevoerd. Omdat de verhouding kantoorgebruikers I bewoners binnen 
de toren veranderbaar moet zijn, moeten de liften uitwisselbaar worden uitgevoerd. In het volgende 
schema is dit weergegeven. 

Gebouw heeft 1 functie Merendeel kantoorfunctie 
Evenveel kantoor- als 
woonfunctie Merendeel woonfunctie 

Litten 

120m2 K 

Kern Kern 

Liff en 

w 
K 

Litten 

Kern 

Schema 5.2. Liften en entree moeten van elkaar gescheiden kunnen worden 

5.3-4. trappenhuizen 

w 

K 
Kern 

Litten 

Uit de interviews is gebleken <lat voor zowel de kantoorfunctie als de woonfunctie geldt <lat de 
gebruikers geen wensen hebben ten aanzien van de trappen . Dit komt omdat voor het vertikaal 
transport in een toren voornamelijk de liften worden gebruikt en trappen veel minder. In geval van een 

31 De geanalyseerde kantoortorens 'Crystal Tower' in Amsterdam, 'Kennedy Business Tower' in Eindhoven, 
'Jungerhanstoren' in Rotterdam, het kantoorgedeelte van de Admiranttoren in Eindhoven en de 'Splinter' in 
Rotterdam; 
32 De geanalyseerde woontorens zijn 'Smalle Haven' en de 'Admirant' in Eindhoven, 'Toren van Siza' in 
Maastricht, 'Westpoint' en 'Cenakel' in Tilburg, 'Het Baken', 'Zuidertoren', 'Citytower' en 'Hoogwitte' in Den 
Haag, ' Silverline ', 'Tourmaline' en 'Panoramique' in Almere en de 'Hoge Heren' in Rotterdam 
33 'Zonering en skylobby's' , Crone, J. , artikel in: 'Bouw' , nr.4 april 2002; 
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calamiteit kunnen de trappenhuizen gezamenlijk gebruikt worden door de kantoorgebruikers en 
woondoelgroepen. 
Trappen worden dan ook opgezet volgens de minimaal verplichte maatvoering. Het bouwbesluit 
vereist <lat trappen voor een woonfunctie 'luier' moeten worden gedimensioneerd dan voor een 
kantoorfunctie. De klimlijn van een trap voor een woonfunctie moet minder stijl zijn en de vrije 
hoogte boven de trap groter. Hierdoor nemen trappen bij een woonfunctie meer oppervlakte in de 
plattegrond in beslag (+/- 3 m2 meer per verdieping) .De trapafmetingen die moeten gelden voor de 
trap zijn opgenomen in bijlage 4. Voor de flexibele toren moet dus gelden <lat de trappen worden 
opgezet volgens de eisen die gelden voor een woonfunctie. 

5.3.5. werkruimte en woonruimte 

Omvang 
Uit interviews met ontwikkelaars en architecten blijkt <lat er weinig kantoorgebruikers zijn die een 
kantoorruimte wensen die kleiner is dan 250 m2 (ca. 300 m2 bvo). Wanneer een verdieping van 
voldoende omvang is, moet deze op te delen kunnen zijn in meerdere, onafhankelijk van elkaar te 
gebruiken kantoorruimtes. Op deze manier is het gebouw flexibeler omdat het dan mogelijk is het 
gebouw in te vullen met zowel 'kleinere' als 'grotere' gebruikers. 
Voor de woondoelgroepen gelden ten aanzien van de gewenste omvang van woonruimte volgens een 
onderzoek van Rietdijk34

•
35 e.a. de volgende waarden: 

Voor huurappartementen: 
30-50 jarigen 50-65 jarigen 65+ 

Gewenste woninggrootte: 145 m2 140 m2 120 m2 

Gewenste woonkamer: 36 m2 37 m2 36 m2 

Gewenste hoof dslaapkamer: 14 m2 15 m2 15 m2 

Gewenste bergruimte36 (12%): 17 m2 17 m2 15 m2 

Voor koopappartementen: 
40-55 jarigen 55+ 

Gewenste woninggrootte: 165 m2 155 m2 

Gewenste woonkamer: 42m2 42m2 

Gewenste hoofdslaapkamer: 15 m2 16 m2 

Gewenste bergruimte (12%): 20m2 19 m2 

Voor de doelgroep tijdelijke bewoners wordt de aanname gedaan <lat de wensen van deze groep 
overeenkomen met de wensen van andere doelgroepen. Uit een analyse van een aantal woontorens 
komt naar voren <lat in de praktijk de gerealiseerde woningen varieren in grootte van 57 m2 tot 300 m2 

met een gemiddeld oppervlak van 121 m2 (gbo). Er worden dus veel woningen gerealiseerd met een 
omvang kleiner dan 120 m2

• Uit onderzoek van de Jong37 blijkt echter <lat voor voldoende leefruimte 
een appartement een minimale omvang van 120 m2 moet hebben. Aangehouden zal worden <lat het 
mogelijk moet zijn het vloeroppervlak van het flexibele gebouw in te delen met woningen met een 
omvang van 120 m2 tot 165 m2

• Dit is iets ruimer dan <lat in de praktijk gebruikelijk is, maar met het 
oog op de hogere prijsklasse, het onderzoek van de Jong en de gewenste lange exploitatietermijn zal 
de keuze voor een opzet met ruimere woningen leiden tot een flexibeler gebouw. 
In schema 5.3. is een voorbeeld uitgewerkt om deze prestatie-eis te verduidelijken. 

34 'Huizenkopers in profiel; onderzoek naar wensen van potentiele huizenkopers', Rietdijk, N., P.J. Boelhouwer 
en H.C.C.H. Coolen, NVM, mei 2000; 
35 'Huurwoningmarkt in vizier: deelrapporten 1&2, (Bovenmodale huurders in profiel & huurregeling op een 
rij)', Rietdijk, N. en P.J. Boelhouwer, NVM, mei 2000; 
36 Binnen het nieuwe bouwbesluit van 2002 is de eis tot het realiseren van bergruimte komen te vervallen. 
37 'Woonvoorkeurenonderzoek: theorie, empirie en relevantie voor de praktijk', Jong, F. de, Delft Publikatieburo 
Bouwkunde, 1997; 
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Woning 
160m2 

Kantoorunn 
540 m2 

Schema 5.3. Voorbeeld van verschillende indelingen die mogelijk zijn binnen een vierkante toren van 640 m2 

(bvo). Binnen een flexibel gebouw moeten meerdere indelingen mogelijk zijn. 

lnde/ing 
Belangrijk voor de indeling is dat het aantal woningen aan een ontsluiting beperkt is in verband met 
gewenste privacy en het gevoel van sociale veiligheid. Het aantal dat genoemd is door ge'interviewden 
varieert tussen 2 en 6. Waarbij 5 of 6 woningen aan een ontsluiting als redelijk veel wordt gezien. 
Voor het flexibele gebouw is daarom aangehouden dat er maximaal 4 woningen aan een ontsluiting 
mogen worden gerealiseerd. Wanneer men dus een flexibele toren wil realiseren met een groot 
verdiepingsoppervlak is het noodzakelijk meerdere ontsluitingen te realiseren. 

Schema 5.4: Bij een indeling met meer dan 4 woningen zijn meerdere ontsluitingen gewenst 

Volgens Kempen38 wordt het verder vooral door de oudere doelgroep, in verband met de verminderde 
mobiliteit, erg gewaardeerd wanneer alle ruimten binnen de woning gelijkvloers zijn. Dezelfde stelling 
is opgenomen in het eerder genoemde Woonkeur. De overige doelgroepen hebben ook geen voorkeur 
voor woningen over twee lagen. Voor de flexibele toren wordt er dan ook niet voor gekozen om het 
mogelijk te maken dat er woningen kunnen worden gerealiseerd over twee lagen. 
Verder is het gewenst voor de kantoorfunctie dat er verschillende indelingen gerealiseerd kunnen 
worden i.v.m. de verschillende en veranderende wensen van organisaties. Voskamp39 onderscheidt een 
aantal basisvormen voor de indeling van werkplekken. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 5. 
Omdat deze verschillende indelingen mogelijk moeten zijn is het gewenst dat tussenwanden 
verplaatsbaar zijn en de verdiepingshoogte over de gehele laag hetzelf de is. Dit betekent voor het 
flexibele gebouw dat er voor een constructieprincipe moet worden gekozen deze een vrije indeling 
mogelijk maakt. Een constructieprincipe dat gebruik maakt van dragende tussenwanden, zoals men 
vaak ziet binnen 'traditionele' woningbouw, is dus niet goed mogelijk. 
De breedte die minimaal moet worden aangehouden voor een woning waarbij een acceptabele indeling 
mogelijk is, varieert volgens de ge'interviewden tussen 4,SOm en 6,20m (bruto ). Een veel aangehouden 
breedte in de praktijk is 5,40m. Een maat van 6,20m biedt echter ruimere indelingsmogelijkheden en 
de woning is daarmee flexibeler voor aanpassingen gedurende haar levensduur. De maatvoering 
binnen kantoren is meestal afgestemd op een veelvoud van l,80m. Een stramienmaat van 7,20m zou 
dan bijvoorbeeld geschikt zijn voor het flexibele gebouw. 

5.3.6. private buitenruimte 

Uit het bewonersonderzoek van Klerks blijkt dat er een duidelijke behoefte is aan private buitenruimte. 
De eis tot het realiseren van private buitenruimte komt overigens wel te vervallen in het nieuwe 
bouwbesluit. Er zijn twee manieren om buitenruimte te realiseren, d.m.v. een balkon of d.m.v. een 
loggia (of serre). Het verschil is dat een balkon buiten de thermische schil ligt en een loggia binnen de 
thermische schil. Dit wil zeggen dat een loggia wel verwarmt wordt en een balkon niet. 

38 'Wonen na 2000, wensen en mogelijkheden', Kempen, B.G.A., Nationale woningraad, 1994; 
39 'Arbo informatie Kantoren', Voskamp, P., Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2000; 
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De loggia heeft hierbij volgens geinterviewden de voorkeur omdat deze: 
meer gebruiksmogelijkheden heeft; 
gunstigere bouwfysische eigenschappen heeft; 
en omdat de architectonische uitstraling van een gevel met loggia's hoger wordt gewaardeerd; 

Volgens van Lohuizen40 moet voor een loggia minimaal gelden dat ten minste 50 a 60% boven de 
borstwering te openen is om aangemerkt te kunnen worden als buitenruimte. Uit interviews blijkt 
echter dat de voorkeur uitgaat naar een volledig te openen gevel ter plaatse van de loggia. 
Uit het onderzoek van Klerks is gebleken dat de bewoners van de woontoren Weenacenter de loggia 
met een omvang van+/- 9 m2 te klein wordt gevonden. Uit de analyse van de woontorens blijkt dat de 
ruimere loggia's een oppervlakte hebben van ongeveer 13 m2

• Dit zal daarom worden aangehouden 
voor de woningen. Ook is de orientatie van de private buitenruimte van belang. De meest gewenste 
orientaties zijn zuid, west en oost. Een orientatie op het noorden is door alle doelgroepen ongewenst. 
Over de gewenste orientatie van een kantoortoren kan gezegd worden dat de noordkant van een 
gebouw koeler is en dus minder gekoeld hoeft te worden. Ook is licht vanuit de noordkant meer 
uniform verdeeld en is er minder last van directe zoninstraling. De zuidkant heeft meer overlast van 
directe zoninstraling, maar is wel warmer en lichter. Voor de kantoorfunctie is er dus geen directe 
voorkeur voor een orientatie. 
Voor de flexibele toren betekent de gewenste buitenruimte dat het mogelijk moet zijn de gevel, bij 
voorkeur op de hoeken, te openen moet zijn. Dit is van invloed op het risico van brandoverslag tussen 
woningen boven elkaar en op de energiezuinigheid van het gebouw. Ter compensatie hiervan moeten 
dus extra voorzieningen worden gerealiseerd. 

5.3.7. sanitair 

Erg belangrijk voor toiletten is het dat zij in directe verbinding staan met een schachtruimte. Dit is 
gewenst in verband met het verloop van de afvoerleiding. De afvoerleiding van het toilet heeft een 
relatief grote diameter en moet onder afschot liggen. Wanneer leiding een afstand zou moeten afleggen 
tussen het toilet en de schacht zou deze veel ruimte in de vloer in beslag nemen. Voor de 
schachtruimte is het van belang dat deze in alle plattegronden van toren boven elkaar gesitueerd zijn. 
Zodat de afvoerleidingen en ook andere installatieleidingen zoals elektraleidingen niet horizontaal 
versleept hoeven te worden. 
Het aantal gewenste toiletten voor de kantoordoelgroepen is volgens Voskamp ten minste een toilet 
moet per 15 werknemers. Ook wensen huurders van kantoorruimte hun sanitair niet te hoeven delen 
met andere huurders. Wanneer er dus twee huurders op een laag gehuisvest worden, willen deze ieder 
kunnen beschikken over een eigen sanitaire groep. 
Voor het bepalen van wensen van de bewoners ten aanzien van het sanitair is een analyse gemaakt van 
een aantal woningen in woontorens. In de woningen met een omvang van 120 m2 of groter zijn voor 
het merendeel 2 toiletten gerealiseerd. Ook de Jong stelt dat minimaal 2 toiletten per woning 
gerealiseerd moeten worden. 
De verdeling en hoeveelheid sanitair zijn dus verschillend voor een kantoor- en woonfunctie, de 
toiletten moeten altijd in directe verbinding staan met de schachtruimte en de schachtruimtes moeten 
boven elkaar worden geplaatst. Hierdoor is het van belang voor de flexibele toren dat de positie van de 
schachtruimtes zo gekozen wordt dat deze geschikt is voor meerdere indelingen. Hiermee wordt dan 
ook meteen de positie van de toiletten vastgelegd. Dit wordt bevestigd in een studie naar 
multifunctionele gebouwen door Lingotto Vastgoed41

• In het volgende voorbeeldschema wordt 
duidelijker gemaakt wat hiermee bedoeld wordt: 

40 'Hoogbouw vanuit de bouwfysica beschouwd', Lohuizen, M. van en J.A. Pleysier, in een artikel in:'Cement', 
nr. 2, 2001; 
41 'Multifank, een studie naar multifanctionele en flexibele gebouwen ', Lingotto vastgoed, juli 200 l ; 

36 



Schachtruimte 
vastleggen 

Santtair 
vastleggen 

Schema 5.5. Voor het flexibele gebouw is het van belang dat de positie van de schachtruimte zo wordt gekozen 
dat zowel een kantoor- als een woonindeling mogelijk is 

5.3.9. technische ruimten 

In de technische ruimten worden de machines van de benodigde installaties ondergebracht. Deze 
machines zijn nodig om het gebouw te voorzien van ventilatie, verwarming, water, elektriciteit, gas en 
voor de lift. Een kantoorfunctie heeft doorgaans meer ruimte nodig voor de technische installaties dan 
een woonfunctie. 
De plaats binnen de toren waar deze technische ruimte wordt gerealiseerd is verschillend. Verder kan 
gezegd worden dat de gelnterviewden het er over eens zijn dat voor het beeld van torens het gewenst is 
dat deze technische ruimte architectonisch wordt gelntegreerd in het ontwerp. De oppervlakte van de 
technische ruimte is erg afhankelijk van de omvang van de toren en het niveau van de voorzieningen 
binnen de toren. 

5.3.10. overige ruimtes 

Sommige kantoorhuurders hebben meer specifieke ruimtewensen. Pas wanneer de huurder bekend is 
worden deze ruimten opgenomen worden in het programma van de kantoortoren. Onder deze ruimten 
kunnen bijvoorbeeld vallen: kluisruimte, restaurant, personeelswinkel, doucheruimte, fitnessruimte of 
ruimte voor andere recreatieve voorzieningen. Deze ruimten worden verder buiten beschouwing 
gelaten. 

5.4. Constructieve opzet 

Opzet constructie 

In paragraaf 5.3.5 is al verteld dat de verschillende indelingen die voor het gebouw mogelijk moeten 
zijn, van invloed zijn op de opzet van de constructie. De gewenste vrijheid van indeling wordt beperkt 
wanneer gekozen zou worden voor een opzet met 'ob stake ls' zoals dragende stabiliteitswanden of 
kolommen. Een meer geschikte constructieve opzet bestaat uit dragende gevels en een dragende kern. 
Zie het volgende schema. 
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Schema 5.6. Een constructie-opzet bestaande uit dragende gevels en kem is meer geschikt voor een flexibel 

gebouw. 
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Draagvermogen 
Het draagvermogen voor de vloeren binnen een kantoorfunctie <lat meestal wordt aangebouden ligt op 
4,0 kN/m2

. Het basismodel van zowel Heijmans als IBC bouden ook deze waarden aan. Voor bepaalde 
ruimten wordt een andere eis aangehouden: 

bedrijfs/winkel-, archief- en opslagruimten 7,5 kN/m2 

techniscbe ruimten 5,0 kN/m2 

toiletgroepen 2,0 kN/m2 

Het nuttig draagvermogen voor de vloeren binnen een woonfunctie wordt gesteld op 2,0 kN/m2
• Voor 

de flexibele toren moet dus voor de vloeren de waarde van 4,0 kN/m2 worden aangehouden. 
Een veel gebruikte opzet voor de hoof ddraagstructuur voor kantoorgebouwen bestaat uit dragende 
gevels met verzwaarde tussenstroken en eventueel tussenkolornmen. Ook bet basismodel van 
Heijmans houdt deze opzet aan voor kantoorgebouwen. Uit een analyse van een 6-tal kantoortorens 
blijkt echter <lat voor 4 van de 6 torens een constructieve opzet is gekozen die bestaat uit dragende 
kolornmen en kem. 
De meest toegepaste constructieve opzet van woontorens bestaat uit dragende woningscbeidende 
wanden in een richting met dragende stabiliteitswanden in de andere richting. Dit blijkt ook uit de 
analyse van een aantal woontorens. 
Voor de flexibele toren is het van belang <lat er gekozen wordt voor een constructie die bet mogelijk 
maakt <lat er vrijheid is in de te realiseren indeling zodat er zowel verschillende 
kantoorindelingsconcepten mogelijk zijn (zie 5.2.5), als verschillende woningindelingen. Een 
constructie met obstakels zoals dragende tussenwanden of kolornmen in het vloervlak wordt biervoor 
als erg ongunstig beschouwd. 
Een constructieprincipe <lat wel geschikt is voor de flexibele toren bestaat dan uit dragende gevels en 
kem, waarbij de vloeren een vrije overspanning bebben zonder een tussenkolom. 

Verdiepingshoogte kantoorfunctie en woonfunctie 
Voor de flexibele toren is het van belang <lat er gekozen wordt voor een bruto verdiepingshoogte die 
geschikt is voor zowel de woonfunctie als de kantoorfunctie. De bruto verdiepingshoogte wordt 
bepaald door de vrije boogte, de constructieboogte en de ruimte die eventueel in beslag wordt 
genomen door installaties. Hierbij spelen binnen een kantoorfunctie vooral de leidingen voor ventilatie 
een belangrijke rol. 
De gewenste vrije boogte voor de kantoorfunctie ligt volgens ge!nterviewden op 2,70m. De bruto 
verdiepingshoogte ligt in een traditionele opbouw waarbij de installaties onder te vloeren hangen dan 
rond 3,50m. Volgens onderzoek van Volker Wessels Stevin e.a.42 is het mogelijk de ruimte die in 
beslag wordt genomen door de installatie te beperken wanneer deze bijvoorbeeld zouden worden 
opgenomen in penanten in de gevel. 
Volgens gei'nterviewden varieert de voor een woontoren gewenste vrije hoogte van 2,60 tot 2,90m43

. 

Bij een woonfunctie het niet gebruikelijk is de installatieleidingen onder de vloer te hangen en varieert 
de bruto verdiepingshoogte tussen 2,90m en 3,20m. Wanneer de bruto verdiepingshoogte van flexibele 
toren wordt opgezet volgens een 'traditionele' kantoormaat, voldoet deze dus ook aan de wensen van 
de bewoners. 
In de beide hiervoorgenoemde onderzoeken van Volker Wessels Stevin en Lingotto Vastgoed wordt 
voor een flexibele toren een bruto verdiepingshoogte aangehouden van 3,3m. Hiermee wordt de netto 
verdiepingshoogte circa 3,0m. En er is dan 0,3 mom installatieleidingen aan te brengen en een netto 
verdiepingshoogte van 2, 7m over te bouden. Dit zal ook voor de flexibele toren worden aangehouden. 

42 'Hoogbouw op maat', Wapperom, H., artikel in: 'Cement' p. 80-83, m . 2, 2001; 
43 de verplichte minimale hoogte volgens het bouwbesluit uit 1992 is 2,40m, deze wordt in het nieuwe 
bouwbesluit uit 2002 verhoogd naar 2,60m. 
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5. 5. Comfort 

5.5.1. klimaat: thermisch comfort en luchtkwaliteit 

Installatie 
Volgens de eerder genoemde van Lohuizen vindt luchtverversing veelal op mechanische wijze plaats 
binnen torens. Dit wordt bevestigd door de gei:nterviewden. Natuurlijke ventilatie is minder gewenst 
vanwege de hogere windoverlast op grotere hoogte en omdat deze als minder energiezuinig wordt 
beschouwd. Een energiezuinigere oplossing is bijvoorbeeld een gebalanceerd ventilatiesysteem. 
Hierbij wordt verse lucht via een warmtewisselaar voorverwarmd en nabij de gevel ingeblazen en in 
de toiletten, berging en badkamer weer af gezogen. 

Capaciteit 
Voor de ondersteuning van werkzaambeden in een kantoortoren is de bebaaglijkheid van bet 
binnenklimaat van belang. Volgens arbowetgeving is deze afhankelijk van de lucbttemperatuur, de 
stralingstemperatuur, de lucbtvocbtigbeid en de lucbtbeweging (tocbt). De prestatie-eis die moet 
gelden voor een kantoorfunctie verscbilt niet veel van een woonfunctie. Rijkgebouwendienst en 
Arbowetgeving stellen voor de kantoorfunctie een te realiseren temperatuur van 22 tot 24°C. Voor de 
woonfunctie stelt bet woonkeur <lat alle verblijfsruimten in een woning te verwarmen moeten zijn tot 
22°C. Vanwege de hogere warmtelast binnen kantoorgebouwen is het gebruikelijk te koelen. Voor 
woningen in een woontoren is het niet gebruikelijk naast het ventilatiesysteem, een aparte voorziening 
voor koeling op te nemen. De te realiseren capaciteit moet voor de flexibele toren moet dus worden 
gedimensioneerd op de kantoorfunctie. 
Voor de capaciteit van de luchtverversingsinstallatie wordt de prestatie-eis volgens het bouwbesluit 
gevolgd, deze waarde komt overeen met de prestatie-eis die de arbowetgeving stelt44 voor een 
kantoorfunctie. Voor de woonfunctie geldt volgens het bouwbesluit een capaciteit die lager is dan voor 
de kantoorfunctie. 
Voor de flexibele toren betekent <lit dus <lat de capaciteit van de installatie voor zowel verwarming als 
ventilatie moet worden gedimensioneerd op de capaciteit voor de kantoorfunctie. 

Verdeling 
Een ander belangrijk verschil zit in de verdeling van de installatieleidingen. Volgens de eerder 
genoemde Voskamp wordt door de kantoorgebruikers een individueel regelbaar klimaat gewenst. 
Deze individuele instelbaarheid is te bereiken door toepassing van zelf in te stellen thermostaten per 
kantoorvertrek, zelf bedienbare zonwering, zelf te open en ramen en zelf te re gel en ventilatie. Ook de 
rijksgebouwendienst stelt de ricbtlijn <lat er in kantoorgebouwen een te openen raam moet zijn per 
stramienmaat. 
Gebruikelijk voor de kantoorfunctie is bet om de installatie centraal te realiseren waarbij het mogelijk 
is om op de werkplekken het klimaat bij te sturen. Voor de woonfunctie is het belangrijk <lat het 
klimaat per vertrek geregeld kan worden. 
Het is volgens geYnterviewden voor de woonfunctie niet gewenst <lat ventilatie zo wordt gerealiseerd 
<lat leidingen via meerdere woningen lopen. Deze zouden overlast kunnen veroorzaken qua geluid en 
geur en zijn bovendien minder brandveilig. 
Verder stelt de rijksgebouwendienst de ricbtlijn dat het voor kantoorgebouwen ongewenst is <lat lucbt
en geurverontreinigingen die voorkomen in ruimten als keukens, pantry's en toiletten zich in het 
gebouw verspreiden. Daarom moet lucht stromen in de richting van de toiletruimte en ook mag lucht 
niet worden gerecirculeerd. Dit geldt voor zowel de kantoorfunctie als de woonfunctie. De 
toiletruimten binnen een kantoorruimte zijn echter anders verdeeld dan de toiletruimten binnen een 
woonfunctie. Hierdoor moet de lucbtversersingsinstallatie van de flexibele toren dus ook op meerdere 
plaatsen lucbt kunnen afzuigen. 

44 Uitgaande van een bezettingsgraad van I persoon/ I Orn2 
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Voor de flexibele toren moet dus gelden dat de capaciteit van de klimaatinstallatie is gedimensioneerd 
volgens de kantoorfunctie. De installatieleidingen moet zo worden gerealiseerd dat het mogelijk is de 
verdeling van het klirnaat aan te passen aan verschillende indelingen. 
In schema 5. 7. is dit duidelijker weergegeven. 

Kantoor: Woning: Woning: Flexibele installatie met 
schakelbare componenten 

Schema 5.7. Voorbeeld: De installatieleidingen moeten zo gerealiseerd worden dat de verdeling van het klimaat 
aangepast kan worden aan verschillende invullingen. 

5.5.3. visueel comfort 

Voor het visueel comfort is verder van belang dat de verblijfruimtes niet inpandig worden 
gerealiseerd. Oat wil zeggen dat er geen ruimtes gerealiseerd mogen worden die niet voorzien zijn van 
voldoende daglicht. Hiervoor is regelgeving opgesteld. Zo stelt Arbowetgeving en Bouwbesluit voor 
kantoren verplicht dat de gezamenlijke oppervlakte van de lichtopeningen tenrninste 5% van het 
vloeroppervlak van die ruimte moet bedragen. Voor een woontoren stelt het bouwbesluit de eis dat het 
daglichtoppervlakte 10% van het verblijfsgebied moet zijn. Voor een gebouw met een 'traditionele' 
gevelopbouw betekent dit dat de maximale af stand tot aan een gevel voor een woonfunctie ongeveer 
10 meter mag zijn en voor een kantoorfunctie ongeveer 14 meter. Uit interviews blijkt echter dat de 
maximale afstand die gemiddeld aangehouden wordt rond de 7 ,20m voor een woonfunctie en op 1 Om 
ligt voor een kantoorfunctie. Voor de kantoorfunctie is deze afstand groter omdat deze over het 
algemeen meer ruirntes kennen die inpandig gerealiseerd mogen worden zoals vergaderrruirnte of 
archiefruimte. Voor het flexibele gebouw zal een maximale afstand van 8 meter worden aangehouden. 
Daarnaast is voor visueel comfort de wens naar uitzicht van belang. De hiervoor al genoemde 
Voskamp stelt dat werknemers van een kantoorgebouw het belangrijk vinden dat de omgeving buiten 
het gebouw kan worden gezien. Voor een woonfunctie stelt het woonkeur dat vooral senioren het 
belangrijk vinden om zittend naar buiten te kunnen kijken. 
Voor het flexibele gebouw is dit van invloed op de hoogte van de borstwering. Deze moet lager zijn 
dan voor een 'traditioneel' kantoorgebouw gebruikelijk is. Dit betekent dat het risico van 
brandoverslag tussen verdiepingen groter wordt. Er moet hiervoor dus een voorziening worden 
gerealiseerd zodat het gebouw toch voldoende brandveilig blijft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door 
het toepassen van extra brandwerend glas, het realiseren van overstekken of het realiseren van een 
sprinklerinstallatie. De grotere openingen hebben ook een negatieve invloed op het energiegebruik van 
het gebouw. Het minimale vereiste energiegebruik (epc) moet dus op een andere manier worden 
gerealiseerd. Dit kan door het toepassen van extra isolerend glas, extra isolatie in de dichte geveldelen, 
een energiezuinigere klirnaatsinstallatie en/of en verkleinen van het volume van het gebouw. Voor dit 
onderzoek wordt aangenomen dat de hoogte van de borstwering niet hoger mag zijn dan 0,4m. 

5.5.5. akoestisch comfort 

Ten behoeve van het akoestisch comfort stelt het bouwbesluit een aantal eisen aan het geluidisolerend 
vermogen van een gebouw. Volgens de ge1nterviewden is de beperking van geluidoverlast ook een erg 
belangrijke wens van hoogbouwbewoners. In het nieuwe bouwbesluit zijn de eisen daarop aangepast45

. 

Deze nieuwe eisen kunnen worden aangehouden. 

45 In het nieuwe bouwbesluit van 2002 is de eis voor contactgeluidisolatie verhoogd naar 5 dB 

40 



Geluidisolatie heeft betrekking op de geluidwering van de gevel, wering van geluid tussen ruimten en 
wering van geluid van installaties. Voor getalsmatige informatie wordt verwezen naar bijlage 5. 
Wanneer er wordt overgegaan van kantoorfunctie naar woonfunctie moet het dus mogelijk zijn om 
woningscheidende wanden te realiseren die voldoende geluidisolerend zijn. Dit betekent dat de 
constructie zo gekozen moet worden dat een geluiddichte aansluiting op gevel en vloer mogelijk is. 
Ook moeten gelet worden op het voorkomen van contactgeluidoverlast via de vloeren. 

5.5.6. trillingen 

Ten aanzien van trillingen zegt Lohuizen (2001) dat hoge gebouwen onder invloed van de wind 
langzaam op en neer kunnen bewegen. Deze trillingen met een lage frequentie kunnen, als de 
versnelling te hoog wordt, als zeer hinderlijk worden ervaren. Vooral voor slanke hoogbouw is dit een 
belangrijk aandachtspunt en daarom worden er eisen gesteld aan de maximale beweging van een toren. 
De eisen die worden gesteld aan de beweging van hoge gebouwen is voor woningen en voor kantoren 
niet gelijk, omdat de mens gevoeliger is voor bewegingen in de lengterichting van het lichaam, in 
slapende positie dus. Het flexibele gebouw moet dus worden opgezet volgens de eisen van een 
woonfunctie. 

5.5.7. windhinder 

De windhinder in de directe omgeving is van invloed op het ontwerp van het gebouw. De eerder 
genoemde Vambersky zegt hierover dat ten gevolge van de hoogte van het gebouw meestal ook de 
windhinder rondom het gebouw toeneemt. Het ontwerp van een gebouw moet dus zo worden opgezet 
dat deze windhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen. Zo is de beperking van windhinder in de 
directe omgeving bijvoorbeeld van invloed op de vorm en afmeting van de luifel nabij de ingang. Dit 
geldt voor zowel kantoor- als woontorens. 

5. 6. Veiligheid 

5.6.1. calamiteiten 

Een belangrijk aandachtspunt bij het realiseren van zowel kantoor- als woontorens is de 
brandveiligheid. De overheid stelt een aantal randvoorwaarden en voorzieningen verplicht. Deze 
moeten ervoor zorgen dat in geval van een calamiteit de gebruikers het gebouw kunnen ontvluchten en 
de brandweer zijn werk kan doen. Omdat er veel regels gelden zullen hier alleen de regels worden 
behandeld die verschillend zijn voor een kantoortoren en een woontoren. 
Voor gebouwen hoger dan 70m zijn geen voorschriften opgesteld. Aangetoond moet worden dat 
eenzelfde mate van veiligheid is gewaarborgd als het niveau dat voor woongebouwen lager dan 70 m 
geldt. Het brandweerkorps van de betreffende gemeente bepaalt uiteindelijk wat wel en niet is 
toegestaan. Omdat hierin verschillen zitten per regio zal voor dit onderzoek worden uitgegaan van de 
eisen die gelden voor een gebouw van 70m hoog. Hierbij is gebruik gemaakt van het Bouwbesluit, 
richtlijnen van de Stichting Bouwresearch en de interviews met architecten en ontwikkelaars. 

Hoofddraagconstructie 
De vereiste brandwerendheid wordt uitgedrukt in minuten of klasse. Vo or de hoof ddraagconstructie 
van een kantoortoren geldt dat deze minstens 90 minuten een brand moet kunnen weerstaan, voor een 
woontoren geldt een eis van 120 minuten. De hoofddraagconstructie van de flexibele toren moet dus 
worden gedimensioneerd op eis die geldt voor de woonfunctie. 

Scheidingswanden 
In verband met de beperking van de uitbreiding van brand worden ruimten in een gebouw opgedeeld 
in brandcompartimenten en rookcompartimenten. Voor een toren met een woonfunctie geldt dat 
woningen daarbij ook nog moeten worden aangemerkt als subbrandcompartimenten. Dit heeft als 
gevolg dat de woningscheidende wanden een bepaalde minimale brandwerendheid moeten hebben (60 
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minuten). Ook gelden er brandeisen voor de wanden binnen de woning. De mate van brandveiligheid 
wordt bepaald door het risico van branddoorslag en brandoverslag. 
Voor het flexibele gebouw moet het dus gelden dat het mogelijk moet zijn scheidende wanden te 
realiseren die voldoende brandveilig zijn. Van belang is het dat brand niet buiten de scheidingswand 
om kan overslaan op de naastliggende woning. Dit is van invloed op de aansluiting van de scheidende 
wanden op de gevel en vloeren. 
Verder is er een verschil in de vereiste brandveiligheid van dichte constructieonderdelen tussen 2,5m 
en l 3m. Voor kantoren geldt een zwaardere eis en deze moet dus gerealiseerd worden in de flexibele 
toren. 

Vluchtroutes 
Voor zowel kantoor- als woontorens worden eisen gesteld aan de vluchtroutes. De belangrijkste is de 
eis dat men altijd in twee richtingen moet kunnen vluchten. Dit geldt voor een kantoorverdieping 
vanaf een willekeurig punt in de plattegrond en voor een woonverdieping vanaf de toegang van iedere 
woning. Dit betekent dat men de vluchtveiligheid op 3 manieren kan realiseren. De eerste 
mogelijkheid is om naast een inpandig trappenhuis noodtrappen aan de buitenzijde van het gebouw te 
realiseren. Voor een hoog gebouw met een woonfunctie zal dit een minder geschikte oplossing zijn, 
omdat noodtrappen meestal een ongunstige invloed hebben op de architectonische uitstraling van het 
gebouw. Een tweede mogelijkheid is om de vluchtwegen geheel inpandig te realiseren, het is dan 
verplicht twee van elkaar gescheiden noodtrappenhuizen met voorportaal te realiseren. 
De derde mogelijkheid is om het trappenhuis uit te voeren als een veiligbeidstrappenhuis, dit betekent 
dat het in direct contact staat met de buitenlucht. Er kan dan worden volstaan met 1 vluchtweg46

• 

Voor het flexibele gebouw kan dus gekozen worden voor zowel de twee inpandige noodtrappen, als 
voor het veiligheidstrappenhuis. De meest gunstige oplossing is athankelijk van de vorm van het 
gebouw. Hierbij speelt de mogelijkheid tot bet realiseren van ruimte aan de gevel een rol. Bij een 
diepere plattegrond zal de oplossing met de inpandige noodtrappen gunstiger uitvallen en bij een 
smallere plattegrond zal het veiligheidstrappenhuis gunstiger uitvallen. 

5.6.2. sociale veiligheid 

Voldoende sociale veiligheid in de omgeving van zowel kantoor- als woontorens wordt door de 
gebruikers erg belangrijk gevonden. Volgens van Engelsdorp Gastelaars47

, is het daarom erg van 
belang de onderste lagen van de toren een transparante gevel heeft zodat daar geen <lode gebieden 
ontstaan. Omdat dit voor beide functies geldt is dit dus ook van belang voor de flexibele toren. 

5.6.3. doorvalbeveiliging 

Bij randen van vloeren stelt het bouwbesluit eisen aan de afmetingen van de afscheiding. Voor een 
woonfunctie is bet belang dat deze afscheiding niet overklauterbaar is. Voor een kantoortoren geldt 
deze eis niet. Wanneer men in het flexibele gebouw ruimtes wil realiseren waarbij een afscheiding 
nodig is, zoals atria, dienen de afscbeidingen dus niet overklauterbaar te worden gedimensioneerd. 
Ook voor de openingen in de gevel waar de loggia's moeten kunnen worden gerealiseerd dienen niet 
overklauterbare afscbeidingen te worden gerealiseerd. 

5. 7. Exploitatie 

5. 7.1. energiegebruik 

In verband met het milieu stelt de overheid eisen aan de energiezuinigheid van gebouwen. Deze eis 
wordt uitgedrukt in een energieprestatiecoefficient ( epc ). Deze waarde heeft betrekking op de 
hoeveelheid energie die het gebouw gebruikt. Voor een gebouw met een woonfunctie geldt volgens 

46 In bijlage I is meer informatie over de brandeisen die het bouwbesluit verplicht stelt opgenomen. 
47 'Uithalen naar hoogbouw', Oremus, F., artikel in: 'Cement', nr. 2, 2001; 
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het nieuwe bouwbesluit van 2002 de eis <lat de epc maximaal 1,0 mag zijn. Voor een gebouw met een 
kantoorfunctie geldt een waarde van 1,6. Dit wil zeggen <lat gebouwen met een woonfunctie 
energiezuiniger moeten warden ontworpen dan gebouwen met een kantoorfunctie. Dit maximaal 
toegestane energiegebruik is vooral van invloed op de hoeveelheid isolatie in de gevel, het isolerend 
vermogen van de beglazing, de grootte van de gevelopeningen, de energiezuinigheid van de 
installaties en het volume van het gebouw. 
Voor een gebouw waarbinnen een mix van functies aanwezig is, is het gebruikelijk om een 
gemiddelde waarde te hanteren. Ook voor het flexibele gebouw kan hiervan warden uitgegaan, omdat 
<lit gebouw een mix van functies in de tijd verspreid. Er kan warden uitgegaan van een epc-waarde van 
1,3. Ten opzichte van een traditioneel kantoorontwerp moeten er extra voorzieningen getroffen 
warden om te kunnen voldoen aan deze 20% strengere eis. 
Volgens Novem48 is het mogelijk deze besparing van 20% te behalen door het realiseren van 
koudeopslag in de bodem in combinatie met energie-efficiente verlichting en extra isolerende 
beglazing (HR+-glas). De extra investering die hiervoor benodigd is kan warden terugverdiend 
doordat energiekosten per jaar lager uitvallen. Voor het realiseren van warmte/koude-opslag in de 
bodem wordt bijvoorbeeld een terugverdientijd van 5 jaar gehanteerd. Door de nog steeds toenemende 
aandacht voor milieuproblematiek zal de vereiste energiezuinigheid in de toekomst alleen maar 
strenger warden. Het is dus geen onverstandige beslissing het ontwerp energiezuiniger op te zetten dan 
vereist zodat het gebouw langer zal blijven voldoen aan milieuwetgeving. 

5. 8. Checklist 

In de voorgaande paragrafen zijn de verschillen in prestatie-eisen bepaald die gelden voor de 
kantoordoelgroepen en woondoelgroepen. In het volgende overzicht warden deze verschillen 
samengevat. Hierin is aangegeven wat de verschillen in prestatie-eisen betekenen voor het ontwerp 
van een flexibel kantoor-/woongebouw. Aan de hand hiervan warden een aantal ontwerpen getoetst op 
hun flexibiliteit. 
In het volgende hoof dstuk word en een aantal hoogbouwontwerpen vergeleken met deze prestatie
eisen. Het toetsen van deze ontwerpen heeft twee doelen. Ten eerste wordt getoetst in welke mate de 
ontwerpen flexibel zijn en welke aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd moeten warden om 
uitwisselbaarheid van functie mogelijk te maken. 
Het tweede doel is om te onderzoeken hoe de checklist omgevormd kan warden tot een hanteerbaar 
instrument. In paragraaf 5.9. zijn deze prestatie-eisen ondergebracht in een checklist. Deze checklist 
vormt de basis voor het instrument <lat gebruikt kan warden voor het beoordelen van 
hoogbouwontwerpen. Deze wordt na de toetsing van de ontwerpen verder aangepast naar een 
instrument. 

48 'EP Varianten Utiliteitsgebouwen', Novem, maart 2000 
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Schema 5.8. Overzicht verschillen prestatie-eisen kantoordoelgroep en woondoelgroep 
J \µn,'ct,iO,iVlliteit;)', • iK!ntoo,rfu!Jctie ..•. 'Woonfu11cti1:.~ fle~beI~o~w: "' '·---:-;:::-- ' _-<F .•. j( 

I. Parkeer- I pp. per 60 m' (bvo) I pp. per 106 m' (bvo) Parkeercapaciteit dimensioneren op I pp. Op 
voorzieningen 80m' 
2. Entree Entree gescheiden van Entree gescheiden van Entree realiseren met een flexibele scheiding 

woonfunctie kantoorfunctie 
3. Liftnumte L1ften gesche1den van L1ften gescheiden van L1ften dimensioneren op 30 minuten vultijd. 

woonliften. kantoorliften. Liften moeten uitwisselbaar zijn. 
30 minuten vultijd 67 minuten vultijd 

4. Trappenhuizen Mmder lui realiseren Luier realiseren Trappen d1mens1oneren op woonfunct1e 
5. Indeling min. 294 m' (bvo) max. 4 woningen per minimale omvang 300m' 
werkruimte/ meerdere indelingen gewenst ontsluiting per 4 woningen een ontsluiting 
woon-ruimte woningen van 120 m' tot 165 meerdere indelingen moeten mogelijk zijn 

m' 
meerdere indelingen gewenst 
Woning 6,20 m breed 

6. Private Geen eisen Loggia gewenst van 13 m' Gevel realiseren die op een aantal plaatsen 
buitenruimte Orientatie loggia/woning op volledig te openen is. 

zuid, west of oost lndelingen met woningen voorzien van 
gunstige orientering 

7. Sanitair 2 t01letgroepen van 2 toiletten. 2 per worung Schachtnumte voor afvoerle1dingen zo 
decentraal verdeeld over de realiseren dat beide functies mogelijk zijn. 
plattegrond 

8. Douche- en Geen eisen Realiseren per worung 
-

Afvoerle1dingen moeten te reahseren ZIJn. 
badruimte 

:e~!iltf,!~ne:•l i!K!~!.Q[t!.(lr:enwrr~vi!i#.18~"'.:. iWJ>:i?:1Jtqr!n,.iAI "''~" .. >·. ' 1 · l\'.l~l)"el;gm91§Ylf'Ji'ff~ii!f\i!'l•I;'N·l~42;;; , ',;~ " 
9. Constructie V erschillende indelingen Verschillende indelingen Constructieopzet die een vrije indeling 
opzet gewenst gewenst mogelijk maakt. Zo min mogelijk 

belemmerende constructieve elementen. 
10. Nuttig 4,0kN/m2 2,0 kN/m2 Constructie dimensioneren op kantoore1s. 
draagver mogen 
11. Bruto 3,50m traditioneel 2,90m Opzet volgens kantoorfunctie voldoet voor 
verdiepings <3,50 athankelijk van gekozen beide functies. 
hoogte installatieconcept. 
12.Vrije hoogte 2,70m 2,60m 
13. Trillingen Eisen lager Eisen hoger Constructie dimensioneren volgens wooneis. 

;~11,mJ:qFi1r 'n "·ti%§,\·• ' •,;w, i ... 
"·" =· ·'<·· .. n.;.o.,;,L•4 ,. 

14. Thermisch Koelen is gewenst. Verdeling Geen voorziening voor De capaciteit van de klimaatinstallatie moet 
centraal koeling. Regeling per vertrek worden gedimensioneerd op de kantooreis. 
Individuele aanpassing gewenst is gewenst. De verdeling van installatieleidingen moet 

15. Lucht- Verdeling centraal geregeld. Regeling per woning gewenst. aan te passen zijn naar verschillende 

kwaliteit Individuele aanpassing gewenst Capaciteit min. 3,24 indelingen. 

Capaciteit min. 4,68 m3/uur/m2 m3/uur/m2 
16. Visueel Uitz1cht 1s gewenst. U1tz1cht z1ttend vanuit de Hoogte borstwermg woonkamers en loggia 's 

woning is gewenst. <40cm. 
17. Akoestisch Geluidwering gevel: hoger dan Geluidwering gevel : Gevel dimensioneren volgens woningeis. 

20 dB bij belasting > 60d8 hoger dan 20 dB bij belasting geluiddichte woningscheidende wanden 
Lucht- en Contactgeluidwering: > 55dB moeten te realiseren zijn. 
-14 dB tussen werkruimten. Contactgeluidwering: 

5 dB enO dB 
Luchtgeluidwering: 
0 dB en - 5 dB 

18. Psych1sch Per l ,80m te regelen zonwermg, Per woning te regelen Be1de e1sen moeten gereahseerd kurmen 
te openen ramen zonwering, te openen ramen worden. 

!j!fir:t9ren:C"' x;•;.•· "-''"-'··;g 1~WibliJJ. t;m ": .. •Mj§Ofi:ti)~iiW:W.~"" HT:".•\:);• •• ··•• ;cY '• .. ). 1 
19. Brand- 90 minuten 120 minuten Dimensioneren volgens wooneis 
werendheid 
hoofddraag-
constructie 
20. Brand- n.v.t. Woningscheidend 60 minuten Het moet mogelijk ziJn om brandveilige 
werendheid Woning en vluchtroute 30 woningscheidende wanden en tussenwanden 
woningen- minuten te realiseren. 
scheidende Binnen woning tussen 
wanden en verkeersruimte en 
tussenwanden verblijfsruimte 20 minuten 
21. D1chte Klasse 4 Klasse 2 D1mens1oneren volgens kantooreis. 
constructiedelen 
>2,5m <l3m 

44 



22. Vluchtroutes Vluchtafstand mag maximaal Vluchtafstand mag maximaal Afhankelijk van de diepte van het gebouw 
30m zijn tot toegang I 5m zijn tot aan toegang kan men kiezen voor inpandige noodtrappen 
Vluchten moet in 2 richtingen Vluchten moet in 2 richtingen of een veiligheidstrappenhuis. 
kunnen kunnen vanaftoegang -

23. Doorval- Overklauterbaar mag in Niet overklauterbaar Dimensioneren volgens wooneis. 
beveiliging somrnige gebieden 

hExp!oimtie. , .., , ·· ~K!int\i<>i'fD~ · ... 
'~ .. W~oontoren . f'; . . \C t~~xib¢!\g~ouw .. ~-~ ·, >. .·•. 

24. Epc van 1,6 Epc van 1,0 Het flexibele gebouw zal moeten voldoen aan 
Energiegebruik een epc van 1,3 
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5.9. Checklist 

In de voorgaande paragrafen zijn de verschillen in prestatie-eisen bepaald die gelden voor de 
kantoordoelgroepen en woondoelgroepen. De verschillen in prestatie-eisen zoals ze zijn samengevat in 
schema 5.8 . zijn ondergebracht in onderstaande checklist. Aan de hand van deze checklist kunnen 
ontwerpen getoetst worden op hun flexibiliteit. Deze checklist vormt ook de basis voor het instrument 
<lat gebruikt kan worden voor het beoordelen van hoogbouwontwerpen op uitwisselbaarheid van 
functie en het geven van een advies omtrent de benodigde aanpassingen. In het volgende hoofdstuk 
zullen een aantal hoogbouwontwerpen worden getoetst 

Functionaliteit 
I. Is de parkeercapaciteit gedmleilSioneefdQP-f parki erplaats per 80 m2 (bvo)? ------------- - ~---- ----· 

12. Zijn de schachtruimten gunstig gepositioneerd voor installatieleidingen voor beide indelingen? ____ ---
13. _Is het mogelijk afvoerleidingen voor douche en bad te realiseren voor de woningindeling? 

Constructie 
14. Is de constructie zo opgeiet dat een vrije indeling mogelijk is? ------·-- --- -
15. Is het nuttig draagvermogen gedimensioneerd op minimaal 4,0 kN7m2?·····--- ---- -----------------

- ----- -------
16. Is de bruto verdiepingshoogte 3,30m ofhoger? 
17. Is de constructie qua trillingen opgezet volgens de eisen woonfunctie? 

Comfort 
18. Kan de installatie vaiilietgeb0uw koclent0t 23°C? ·--~===-:=--=~~=: -
19. Kan de installatie van het gebouw verwarmen tot 23°C? 
20. Kunnen de leidingen t.b. v. warmte geschakeld worden naar een. verdeling voor beide functies? 
21. Is de capaciteit van luchtverversingsmachine gedimensioneerd op minimaal 4,68 m'/uur/m2? ---== :~.:-~~ 
22. Is de capaciteit van luchtverversingsleidingen gedimensioneerd op minimaal 4,68 m'/uur/m2? _ _ __ . 
23. Kunnen de leidingen t.b.v. luchtkwaliteit geschakeld worden naar een verdeling voor beide functies? 
24. Is de hoogte van de borstwering ter plaatse van woonkamers. en loggia's 40cm of lager? 
25. Is de geluidwering van de gevel gedimensioneerd op 20dB + (geluidbelasting-55dB) met minimaal 20 dBf -
26. Zijn geluiddichte woningscheidende wanden te realiseren met een contactgeluid isolatiewaarde van 5 dB? 
27. Zijn geluiddichte woningscheidende wanden te realiseren met luchtgeluid isolatiewaarde van 0 dB? 
28. Is het mogelijk het thermi_~c-~ comfort, zonwering, te openenen ramen per stramien van I ,80m te regelen? 

Veiligheid 
29. Is de brandwerendheldVan dehOOfilctraagconstructie minimaal 120 miliiiteii?---·----------·-···--- -- -
30. Is de brandwerendheid van dichte constructiedelen gedimensioneerd op klasse 4-tussen 2,5 en 13m? 
31 . Is het mogelijk woningscheidende wanden te realiseren met een brandwerendheid van minimaal 60 minuten? 
32. Zijn wanden te realiseren tussen vluchtweg en woning met een brandwerendheid van minimaal 30 minuten? 
33. Is het mogelijk tussenwanden in de woning te realiseren met een brandwerendheid van minimaal 20 minuten? 
34. Is de ontsluiting gerealiseerd d.m.v. een veiligheidstrappenhuis of inpandige noodtrappen? 
35. Zijn de doorvalbeveiliglligen niet-overklauterbaar gedimensioneerd? - · ·--- -- ---------··- · ······ 

Energie 

36. Is het gebO~~ gedim~l-~n~~ o~~ en~iepresiatie-=<:oeffici~~ .. ~- i ~3? - ~= -===:=~=--_ .. __ 
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Hoofdstuk 6 Toetsing prestatie-eisen 

6. 1. lnleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de prestatie-eisen opgesteld voor een flexibel kantoor-/woongebouw. In 
<lit hoofdstuk zullen een aantal ontwerpen van kantoorhoogbouw en woonhoogbouw warden getoetst 
aan deze prestatie-eisen. Het toetsen van deze ontwerpen heeft twee doelen. Ten eerste wordt getoetst 
in welke mate het ontwerp flexibel is en welke aanpassingen aan het ontwerp gedaan moeten warden 
om een flexibele invulling mogelijk te maken. Op basis van deze benodigde aanpassingen is 
onderzocht wat de financiele gevolgen zijn. Omdat het bepalen van de financiele consequenties niet 
het hoofddoel is van <lit onderzoek en vanwege de beschikbare onderzoekstijd is ervoor gekozen voor 
de kostenraming een aantal aannames te doen omtrent de benodigde aanpassingen en kosten hiervan. 
Deze uitkomsten hiervan kunnen dan ook niet gezien warden als meer dan een indicatie omtrent de 
orde van grootte van de extra investering. 
Ten tweede zal gekeken warden welke aanpassingen er aan de checklist nodig zijn om er een 
instrument van te maken. Zo kunnen aspecten waarvan blijkt <lat ze geen enkele consequentie hebben 
voor het ontwerp buiten beschouwing gelaten warden. In bijlage 6 is de volledige toetsing opgenomen. 
Hier warden alleen de aspecten beschreven die van invloed zijn op het ontwerp. 

6.2. Woontoren Smalle Haven in Eindhoven 

In het herontwikkelingsgebied Smalle Haven, aan de Vestdijk in het centrum van Eindhoven, wil 
Vesteda Project een karakteristieke toren neerzetten. Jo Coenen & Co Architecten te Maastricht is 
stedenbouwkundige van het gebied en is ook architect van de toren. De geraamde stichtingskosten 
bedragen 19,3 miljoen euro. 
De multifunctionele toren krijgt 28 verdiepingen, waarvan de onderste vijflagen kantoren gaan 
bevatten met een gebruiksoppervlakte van ongeveer 1150 m2

• De verdiepingen tot en met de 26ste laag 
krijgen 42 appartementen (twee per laag met een bruto vloeroppervlakte van minstens 160 m2 elk) en 
een gebruiksoppervlakte van ongeveer 132 m2 elk. Op de bovenste twee verdiepingen komen twee 
penthouses met een gebruiksoppervlakte van ongeveer 220 m2

• Bij de inrichting wordt uitgegaan van 
zoveel mogelijk open ruimte. 

Voor de beoordeling op de mate van aanpasbaarheid naar een kantoorfunctie is het gebouw getoetst 
aan de prestatie-eisen die zijn opgesteld voor het flexibele kantoor-/woongebouw. Deze analyse is op 
de volgende bladzijde weergegeven. Hierbij is ook onderzocht welke consequenties de wens naar 
flexibiliteit op het ontwerp heeft. In bijlage 6 is de volledige toetsing weergegeven. 
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Parkeercapaciteit 

Parkeercapaciteit is I op 
112 m'. Dit is een tekort van 
32 parkeerplaatsen. 

De capaciteit van de hften is 
te laag 
Liften zijn niet uitwisselbaar 

Voldoet met de opmerking 
dat het aantal mogelijke 
indelingen beperkt is door 
de relatief smalle opzet van 
de plattegrond 

Voldoet 

Plaatsing schachtru1mte 
belemrnert het aantal 
indelingsmogelijkheden 

Meer parkeerplaatsen moeten gerealiseerd 
worden. 
Dit kan kostenneutraal 
Woongebruikers profiteren van meer 
parkeerplaatsen 

Toevoegen lift. Dit leidt tot een 
stichtingskostenverhoging van +/- 3%. 
V erplaatsen en tree in plattegrond. Dit kan 
kostenneutraal 
W oongebruikers profiteren van snellere liften. 
Kantoorgebruikers profiteren van lwere 
trappen 

Kantoorgebruikers profiteren van te openen 
geveldelen 

V erplaatsen schachtruimte naar meer centrale 
plaats in de plattegrond. Dit kan 
kostenneutraal 

Bij de woontoren worden 80 parkeerplaatsen gerealiseerd. Hiermee is de parkeercapaciteit van de 
woontoren gedimensioneerd op 1 parkeerplaats op 112 m2 (bvo ). Deze capaciteit is geschikt voor een 
woonfunctie, maar is minder dan dat er gewenst wordt voor een kantoorfunctie. Een capaciteit van 1 
parkeerplaats op 80 m2 is voor de flexibele toren aangenomen als prestatie-eis. Dit zou voor de toren 
betekenen dat er 112 parkeerplaatsen gerealiseerd zouden moeten worden. 
Deze (112 - 80=) 32 extra parkeerplaatsen zouden verkocht of verhuurd kunnen worden aan de 
bewoners van de toren zodat zij kunnen beschikken over een extra hoge parkeercapaciteit. Ook zouden 
de parkeerplaatsen voor zolang zij niet gebruikt worden door gebruikers van de toren verhuurd kunnen 
worden aan bijvoorbeeld andere kantoorgebruikers in de omgeving of zij zouden verhuurd kunnen 
worden als openbare parkeerplaatsen ten behoeve van het winkelgebied. Omdat er een tekort is aan 
parkeerplaatsen in de binnenstad en de mobiliteit in de toekomst alleen maar toe zal nemen wordt er 
vanuit gegaan dat deze extra parkeerplaatsen kostenneutraal gerealiseerd kunnen worden. 

Uitwisselbaarheid entree I liften 
Binnen de toren is een gescheiden opgang gerealiseerd. Dit wil zeggen dat de kantoorentree is 
gescheiden van de woonentree en dat de gebruikers onafhankelijk van elkaar hun plaats van 
bestemming kunnen bereiken. De liften zijn echter niet eenvoudig uitwisselbaar en ook is de capaciteit 
van de liften niet gedimensioneerd op een kantoorfunctie. 
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Een mogelijke aanpassing van het ontwerp waardoor liften wel uitwisselbaar zouden worden is door 
de liften tweezijdig te laten openen, ook wordt uitwisselbaarheid makkelijker door de kantoorentree te 
verplaatsen in het ontwerp. De eerste oplossing leidt tot een kostenverhoging, omdat er dan 46 extra 
liftdeuropeningen (stopplaatsen) moeten worden gerealiseerd (23 lagen x 2 extra stopplaatsen). Het 
verplaatsen van de entree is daarentegen kostenneutraal. Zie figuur 6.2. 

Capaciteit liften 
Omdat de capaciteit van de liften niet voldoende is voor een kantoorbezetting, is het noodzakelijk de 
capaciteit van de liften te verhogen. In de huidige situatie is de meest noordelijke lift (zie figuur 6.2.) 
alleen bedoeld voor de eerste 5 lagen. Op basis van een analyse van het aantal liften in de 
kantoorgebouwen zoals weergegeven in bijlage 1 wordt de aanname gedaan <lat voldaan kan worden 
aan de gewenste liftcapaciteit wanneer deze lift zou worden doorgetrokken tot de bovenste laag. De 
kosten voor het verlies aan ruimte plus de kosten voor de lift leiden tot een totale verhoging van de 
stichtingskosten van ongeveer 2, 7%. Omdat de zeggingskracht van <lit getal is aangetast door het 
aantal aannames wordt een orde van grootte van 3% aangehouden. 

Constructie 

Voldoet matig, bet aantal 
mogelijke indelingen word! 
beperkt door belemmerende 
constructieve elementen. 

Een verbetering zou aangebracht kwmen 
worden door doorbreking constructie en 
verplaatsen belemmerende elementen 

Het nuttig draagvermogen Draagvermogen vloeren en constructiehoogte 

~v~an_d=e_v~loer_en_i_s t_e~Jaa~g--< vemogen. Dit leidt tot een 
V erd1epingshoogte 1s te Jaag stichtingskostenverlloging van +/-4% 
(3,JOm) Woongebruikers profiteren van hogere 

verdiepingen 
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De opzet van de constructie is in principe geschikt voor beide indelingen. Wel moet gezegd worden 
<lat doordat de verdiepingen van een relatief kleine omvang zijn, het aantal mogelijke indelingen 
binnen zowel kantoorfunctie als woonfunctie beperkt is. Daarnaast maakt de constructieve opzet van 
de toren het lastig ruime doorgangen te realiseren tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van de 
plattegrond. Ook zijn er in de plattegrond enkele indelingsbelemmerende elementen aanwezig zoals 
kolommen en schachtruimte. Met een paar aanpassingen in de constructie-opzet zoals aangegeven in 
figuur 6.3. kan de flexibiliteit van de toren worden verhoogd. De bewoners krijgen hierdoor ook meer 
indelingsvrijheid en profiteren zo van een hogere kwaliteit. 

doorgang 

\ mogellJk 

verplaatsen 

Figuur 6.3a. Huidige constructie-opzet 

Wat wel tot een behoorlijke ingreep in het ontwerp leidt en daarmee tot een bouwkostenverhoging is 
<lat de vloeren op een hogere belastingen moeten worden gedimensioneerd en er een hogere 
verdiepingshoogte moet worden gerealiseerd om een kantoorindeling in de toekomst mogelijk te 
maken. Hierdoor moet er meer materiaal zoals beton en staal worden verwerkt, moet ook de fundering 
een hoger draagvermogen hebben en moet er meer geveloppervlakte worden gerealiseerd. 
In bijlage 7 is een berekening weergegeven waarin op basis van een aantal aannames naar voren komt 
<lat de aanpassing van de constructie op deze aspecten leidt tot een stichtingskostenverhoging van 4%. 

Insta/latie 

Capaciteit installatie is te 
laag, koeling ontbreekt 
V erdeling leidingen is niet 
aanpasbaar 

Koeling realiseren en capaciteit ventilatie 
verhogen .. Dit leidt tot een 
stichtingskostenverhoging van+/- 10% 
Leidingen aanpasbaar realiseren. Dit kan 
kostenneutraal 
Woongebruikers profiteren van koeling en 
capaciteit 
Kantoorgebruikers profiteren van rneer 
daglicht en uitzicht. 

Belangrijk is verder <lat de verdeling van installatieleidingen moet kunnen worden aangepast naar een 
kantoorfunctie. Dit vereist <lat leidingen niet worden ingestort in de constructie omdat het mogelijk 
moet zijn verschillende leidingen te koppelen tot een geheel. Dit geldt zowel voor de leidingen ten 
behoeve van verwarming als ventilatie. Dit zijn randvoorwaarden waar het installatieconcept aan moet 
voldoen en zouden in principe gerealiseerd moeten kunnen worden zonder tot extra kosten te leiden. 
In de woontoren wordt een gebalanceerd ventilatiesysteem toegepast. Hierbij wordt verse lucht 
ingeblazen nabij de gevel en afgezogen nabij het sanitair. De capaciteit van de installaties is 
gedimensioneerd op een woonfunctie en daardoor in principe te laag voor een flexibel gebouw. Het 
moet mogelijk zijn het gebouw in een kantoorfunctie te koelen. Hiervoor moet er dus een 
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koelvoorziening worden gerealiseerd. Daamaast moet de capaciteit van de ventilatievoorziening hoger 
worden gedimensioneerd. 
In bijlage 7 is een berekening weergegeven waarin op basis van een aantal aannames naar voren komt 
dat de aanpassing van de installatie op deze aspecten leidt tot een stichtingskostenverhoging van l 0%. 
Hierbij kan de verder de opmerking gemaakt worden dat warmteoverlast een vaker voorkomend 
probleem binnen woontorens. Door het aanbrengen van een koelvoorziening in de toren kan de 
warmteoverlast worden beperkt en de kwaliteit van de woning worden verbeterd. 

Het ontwerp voldoet verder op alle beoordelingscriteria die vallen onder veiligheid en 
energiezuinigheid. Een raming van de totale extra investering die moeten worden gedaan voor het 
verhogen van de liftcapaciteit, de verdiepingshoogte en de capaciteit van de klimaatinstallatie wijst op 
een totale verhoging van de stichtingskosten van ongeveer 17%. 
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6.3. Kantoortoren Kennedytoren in Eindhoven 

In Eindhoven wordt aan de Prof. Dr. Dorgelolaan op de kop van de Kennedylaan momenteel het 
Kennedy Business Centre gerealiseerd ( oktober 2002). Onderdeel hiervan is de 85 meter hoge 
Kennedytoren. Deze wordt in een staalskelet constructie gerealiseerd. De constructieopzet van het 
gebouw is erop gericht het mogelijk te maken om zowel traditionele als moderne kantoorconcepten te 
creeren. Verder warden alle gebouwdelen gekenmerkt door het gebruik van transparante gevels, die in 
de toren van een zogenaamde 'tweede huid'-fa9ade zijn voorzien. 
Verder is er bijzondere aandacht besteed aan milieu- en energie-aspecten. Zo wordt het complex onder 
andere uitgerust met een alternatieve vorm van energievoorziening in de vorm van energie-opslag in 
de aardbodem. Het in aanbouw zijnde complex bestaat uit een samenspel van een aantal gebouwen die 
horizontaal en verticaal gekoppeld kunnen warden. Zo is er een solitair kantoorgebouw, prominent aan 
de Fellenoord gelegen. De overige bouwdelen zijn middels een atrium van circa 20 meter hoog aan 
elkaar gekoppeld. In dit atrium beschikken huurders over de mogelijkheid om centrale voorzieningen 
te huisvesten. 

F1guur 6. 

Voor de beoordeling op de mate van flexibiliteit is het ontwerp van de toren van het complex getoetst 
aan de prestatie-eisen die zijn opgesteld voor het flexibele kantoor-/woongebouw. Deze analyse is 
hieronder weergegeven. Hierbij is ook onderzocht welke consequenties de wens naar flexibiliteit op 
het ontwerp heeft. Hierop wordt een toelichting gegeven. De financiele consequenties zijn bepaald aan 
de hand van kostenkengetallen en gesprekken met kostendeskundigen. In bijlage 6 is de beoordeling 
kort weergegeven in de checklist. 

Voldoet met I pp. op 90 m' 
en mogelijkheid tot bijhuren 

Woongebruiker kan profiteren van bet grotere 
aantal parkeerplaatsen. 

Voldoet met Liften en trappen naar een meer centrale 
plaats in de plattegrond verplaatsen. Dit kan 

~C~ap-a~ci~te~it-vo~l~doe_t_, ---- kostenneutraal 

uitwisselbaarheid niet 

Voldoet (net) niet 

Woningindeling voldoet niet 
Omvang voldoet, maar we! 
te veel vloeroppervlak op 
een verdieping voor maar 
vier woningen. 

Voldoet met, gevel 1s met 
(voldoende) te openen 
Toren heeft een ongunstige 
noordzijde 

Omvang trappen aanpassen. 

Liften en trappen naar een meer centrale 
plaats in de plattegrond verplaatsen. Dit kan 
kostenneutraal. 

Het gevelontwerp client zo aangepast te 
worden. Dit leidt tot een 
stichtingskostenverhoging van ongeveer 3%. 
Kantoorgebruiker profiteer! van te openen 
geveldelen. 
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Yoldoet niet 

Yoldoet niet 

Entree en liften 

Schachtruimtes verplaatsen naar een meer 
centrale plaats in de plattegrond. Dit kan 
kostenneutraal 
Schachtruimtes verplaatsen naar een meer 
centrale plaats in de plattegrond. Dit kan 
kostenneutraal. 

De entree en liften zijn in het huidige ontwerp moeilijk te scheiden zodat bewoners onafhankelijk van 
kantoorgebruikers hun bestemming kunnen bereiken. Deze scheidingsmogelijkheid kan een stuk 
eenvoudiger worden gemaakt door het verplaatsen van de liften naar een centrale plaats in de 
plattegrond. Voor de uitwisselbaarheid heeft het de voorkeur om te kiezen voor 4 kleinere liften i.p.v. 
3 grotere. 

CJ 

,.-" Liften 

Figuur 6.5a huidige situatie 

Trappen 
De trappen zijn veel minder steil gerealiseerd dan voor een kantoorfunctie is vereist. Zij voldoen 
echter net niet aan de eisen voor een woonfunctie (volgens het nieuwe bouwbesluit vanaf 2003). De 
gekozen maatvoering zit zo dicht bij een woonmaatvoering dat hiervoor maar een minimale 
aanpassing aan het ontwerp voor nodig is. Deze trappen volgens woningmaatvoering zouden ongeveer 
1,5 m2 extra per laag in beslag nemen. De bruto oppervlakte van een verdieping binnen de 
Kennedytoren is ongeveer 930 m2 (bvo). Dit is ongeveer 790 m2 netto kantoorvloeroppervlakte (vvo). 
De extra trapomvang betekent ongeveer 0,2% minder te verhuren/verkopen oppervlakte. Hierdoor 
wordt de opbrengst van de toren lager. Deze verminderde opbrengst is zo minimaal dat deze niet 
meegenomen wordt. 

lndeling 
De huidige plaatsing van de liften, trappen en sanitair belemmeren de indelingsmogelijkheden met 
woningen. Wanneer het ontwerp zo aangepast zou worden dat deze ruimtes meer centraal in de 
plattegrond worden geplaatst, is een indeling met woningen beter mogelijk. Het is wel lastig alle 
woningen te voorzien van een gunstige zonorientatie, omdat de plattegrond voor woningen een 
ongunstige noordzijde heeft. 
De bruto oppervlakte van een verdieping binnen de Kennedytoren is ongeveer 930 m2• Dit zou 
betekenen dat er ongeveer 700 m2 netto vloeroppervlakte (gbo) voor een woningindeling beschikbaar 
is. Een invulling met 5 woningen van 140 m2 is dan in principe mogelijk. Dit zijn vrij veel woningen 
aan een ontsluiting. Daarom moet gezocht worden naar een ontwerp waarbij een gedeelte van de 
woningen onafhankelijk van andere woningen bereikt kunnen worden. Omdat de kantoorverdiepingen 
ook nog onafhankelijk van de woningen bereikt moeten kunnen worden betekent dit voor de toren dat 
er 3 gescheiden entree's mogelijk moeten zijn. Bijvoorbeeld zoals weergegeven in figuur 6.6. 
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Entree 1 

Entree 2 

Entree 3 

Verdieping 10 Verdieping 11 

F1guur 6.6. B1J nctlemix z1Jn er 3 gesc e1 en entrees en opgangen no ig 

- woningen 
ontsloten door 
entree 1 

- kantoren 
ontsloten door 
entree 2 

l ~;~:IJ;~'iJ wonlngen 
ontsloten door 
entree 3 

Een andere mogelijkheid is om alleen de zuidelijke zijde van de toren flexibel op te zetten. 
Verder is de positie van de schachten zo gekozen dat het realiseren van installatieleidingen voor 
sanitair, met name de toiletten, elektra, ventilatie en verwarming voor een woningindeling niet goed 
mogelijk is. Wanneer de schachtruimtes meer verdeeld worden over de plattegrond wordt een indeling 
met woningen beter mogelijk. Omdat hiervoor het totale schachtruimteoppervlakte in de plattegrond 
niet hoeft te worden verhoogd is deze ontwerpaanpassing kostenneutraal. 

Klimaatinstallatie 

Capaciteit voldoet 
Verdeling leidingen 
voldoet niet doordat deze 
niet aanpasbaar is . 

Aansluiting 
woningscheidende 
wanden op gevel niet 
mogelijk 
Zonwering voldoet 
Te openen ramen voldoet 
niet 

Ilk ~' ' 

Het verloop van de leidingen dimensioneren 
volgens woningindeling en schakelbaar 
uitvoeren. Dit kan kostenneutraal 

W oongebruiker pro 1teert van meer daghcht 
en uitzicht. 

Gevelontwerp aanpassen zodat wanden 
aangesloten kunnen worden op de gevel. 

Het gevelontwerp client zo aangepast te 
worden dat het mogelijk word! de gevel op 
sommige plaatsen te openen is. Zie private 
buitenruimte 

Het ontwerp van de klimaatinstallatie van de toren zal zo moeten worden aangepast dat zowel een 
verdeling per verdieping als per woning mogelijk is. Dit betekent dat het verloop van de 
installatieleidingen schakelbaar moet zijn om deze verschillende indelingen mogelijk te maken. Een 
voordeel hierbij is dat het met een flexibele installatie mogelijk is het klimaat meer op maat te regelen. 
Er kan daardoor worden bespaard op energiekosten gedurende de levensduur van het gebouw. Om 
deze reden en omdat de capaciteit van de machines en leidingen al is gedimensioneerd op een 
kantoorfunctie wordt deze aanpassing als kostenneutraal gezien. 

Gevel 
Doordat de gevel over de hele verdiepingshoogte transparant is uitgevoerd voldoet de het gebouw 
ruim aan de wens naar uitzicht en daglicht voor een woonfunctie. Wel moet het ontwerp van de gevel 
zo worden aangepast dat het mogelijk is op sommige plaatsen de gevel te openen, zodat voorzien kan 
worden in de wens naar private buitenruimte en te openen ramen. Dit betekent ook dat er een 
doorvalbeveiliging aangebracht moet worden. 
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Ook maakt het huidige gevelontwerp het lastig woningscheidende wanden te realiseren die voldoende 
geluiddicht en brandveilig zijn. Deze wanden zouden bij het huidige gevelontwerp moeilijk zijn aan te 
sluiten op de gevel. 

Wanden zijn niet 
brandveilig 
en geluiddicht 
aan te sluiten op 
de gevel 

Pui niet te 
openen 

Ramen niet 
te openen 

Constru ctieve 
elementen in 
gevel t.b.v 
aansluiting 
tussenwanden 

ram en 

De extra kosten die voor deze aanpassingen gemaakt moeten worden worden veroorzaakt door de te 
openen ramen en puien. Het verplaatsen van onderdelen van de constructie leidt niet tot extra kosten. 
Om te kunnen voldoen aan de woonwensen wordt de aanname gedaan <lat zo'n 30% van de gevel te 
openen moet zijn. In bijlage 7 is een berekening weergegeven waarin op basis van een aantal 
aannames naar voren komt <lat de aanpassing van de gevel op deze aspecten zou leiden tot een 
stichtingskostenverhoging van ongeveer 3%. 

Voldoet met 

Veiligheid 

Verhogen brandwerendheid 
hoofddraagconstructie. Dit leidt tot een 
stichtingskostenverhoging van+/- 2% 

Het geve ontwerp dient zo aangepast te 
worden dat bet mogelijk wordt wanden 
aan le sluiten .. 

Qua brandwerendheid van de hoofddraagconstructie is het gebouw gedimensioneerd op een 
kantoorfunctie. Omdat de eisen voor een woonfunctie op deze punten hoger zijn zal het ontwerp 
moeten worden aangepast aan de eisen voor een woonfunctie. Omdat gekozen is voor een 
staalconstructie is het verhogen van de brandwerendheid van de constructie een relatief grote extra 
investering, omdat staal gevoeliger is voor brand dan bijvoorbeeld beton. In bijlage 7 is een 
berekening weergegeven waarin naar voren komt <lat de aanpassing van de brandwerendheid op deze 
aspecten zou leiden tot een stichtingskostenverhoging van ongeveer 2%. 
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Energiegebruik 
Voor de Kennedytoren is gekozen voor een erg energiezuinige opzet. Door toepassing van lange 
termijn energieopslag, klimaatplafonds, op aanwezigheid gestuurde ventilatie, daglichtlamellen en op 
aanwezigheid geschakelde verlichting is het gebouw gedimensioneerd op een energiegebruik dat zelfs 
zuiniger is dan voor een woonfunctie vereist is49

. Hierdoor kan het gebouw wisselen van functie 
zonder dat er erg kostbare, extra voorzieningen gerealiseerd hoeven te worden. Deze keus voor een erg 
energiezuinig ontwerp valt erg gunstig uit voor de flexibiliteit van het gebouw, omdat aanpassingen 
aan het ontwerp ten behoeve van een hogere energiezuinigheid kostbaar kunnen zijn. 

Verkoopwaarde fiexibele Kennedytoren 
Het ontwerp van de Kennedytoren is in het voorgaande stuk getoetst aan de beoordelingscriteria voor 
een uitwisselbaar kantoor- /woongebouw. Hierbij is een vergelijking gemaakt tussen de verwachte 
verkoopwaarde van het gebouw met een kantoorinvulling en met een wooninvulling. Zo is bekeken of 
het voor de verkoopwaarde van het gebouw in de huidige Eindhovense markt zinvol zou zijn geweest 
de extra voorinvestering in flexibiliteit te maken. De volledige berekening met toelichting is 
opgenomen in bijlage 6. In het volgende 3 schema's zijn de resultaten van deze berekeningen 
weergegeven: 

49 Voor een gebouw met een kantoorfunctie is een energieprestatiecoefficient ( epc) van 1,6 vereist, voor een 
woonfunctie 1,0. Voor de flexibele toren wordt een epc van 1,3 aangehouden. De kantoortoren Kennedytoren is 
gedimensioneerd op een epc die kleiner is dan 1,0. 
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Conclusie deelonderzoek verkoopwaarde 
Uit deze schema's blijkt <lat het voor de verkoopwaarde van een binnenstedelijk hoogbouwproject 
weinig uitmaakt ofhet een kantoorfunctie of een woonfunctie heeft. Afhankelijk van de marktsituatie 
kan de verkoopwaarde hoger uitvallen voor zowel kantoorfunctie als voor woonfunctie en het is dus 
niet zo <lat de verkoopwaarde van een gebouw met een kantoorfunctie altijd hoger uitvalt. 
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6.4. Kantoortoren Jungerhanstoren in Rotterdam 

In opdracht van Bouwfonds vastgoedontwikkeling wordt door Jan Hoogstad een 150 meter hoge 
hoogbouwtoren aan de Rotterdamse Coolsingel ontworpen. De onderste vijf verdiepingen zullen 
worden ingericht als warenhuis; de zevenendertig hoger gelegen verdiepingen krijgen een 
kantoorfunctie. De constructie is een zogenoemde 'stijve buis' -gevel. Bepalend voor het aanzien is de 
ovaalvormige plattegrond van de bouwmassa, die naar boven toe eerst uitloopt om op tweederde van 
de bouwhoogte weer smaller te worden. Aan alle zijden worden in het bouwvolume taartpuntvormige 
serres uitgespaard. Bijzonder aan het kantoorontwerp is dat er op het moment een studie wordt verricht 
naar de mogelijkheden voor een invulling met woningen. 

Figuur 6.8a. Aanzicht Jungerhanstoren 

Voor de beoordeling op de mate van aanpasbaarheid naar een woonfunctie is de toren getoetst aan de 
prestatie-eisen die zijn opgesteld voor het flexibele kantoor-/woongebouw. Deze analyse is hieronder 
weergegeven. Hierbij is ook onderzocht welke consequenties de wens naar flexibiliteit op het ontwerp 
heeft. Hierop wordt een toelichting gegeven. De financiele consequenties zijn bepaald aan de hand van 
kostenkengetallen en gesprekk:en met kostendeskundigen. In de bijlage 6 is de beoordeling korter 
weergegeven in de checklist. 

Voldoet niet met I pp. op 
257m2 en mogelijkheid tot 
bijhuren openbare 
parkeerplaatsen. 
Voldoet met twee entrees 
van voldoende omvang 
Capaciteit liften voldoet 
Uitwisselbaarheid voldoet 

Minunale omvang voldoet 
Oppervlakte laag te groot 
voor indeling met 4 
woningen 
Aantal woningen hebben 
een orientatie op bet 
noorden. 
Voldoet niet, gevel is niet 
voldoende te openen 

Voldoet niet, schachtruimtes 
niet geschikt voor 
woningindeling 

In de ontwikkeling wordt al gestreefd naar 
meer pp. Indien niet mogelijk is het gebouw 
minder markt-conform voor beide functies. 

Liften verplaatsen naar meer centrale plaats in 
plattegrond. Mogelijkheid tot realiseren 
scheidende wand. 

L1ften verplaatsen naar meer centrale plaats m 
plattegrond. Trappenhuizen verweven met 
elkaar. 
Uitzicht over stad kan compenseren voor 
noordorientatie 

Het gevelontwerp moet aangepast worden. Dit 
leidt tot een verhoging van de stichtingskosten 
van +/-4% 
Verplaatsen schachtruimtes 
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Liften en trappen 
De capaciteit van de liften is gedimensioneerd op een kantoorfunctie en voldoet daannee aan beide 
functies . Wel is het in de huidige opzet niet mogelijk twee functies tegelijk op een verdieping te 
huisvesten, bijvoorbeeld een kantoorfunctie aan de noordzijde en een woonfunctie aan de zuidzijde. 
Dit komt doordat de wens naar een gescheiden opgang conflicteert met de eis dat er altijd twee 
vluchtwegen mogelijk moeten zijn. Dit is relatief eenvoudig op te lossen door het mogelijk te maken 
een flexibele scheidende wand te realiseren op de verdiepingen. In deze wand moet een naar twee 
zijden te openen deur worden opgenomen zodat de kantoorgebruikers en woongebruikers twee 
vluchtwegen behouden. Deze wand moet ook op meerdere plaatsen geplaatst kunnen worden zodat 
afuankelijk van de indeling van de toren meer of minder liften kunnen worden toebedeeld aan de 
kantoor- of woonfunctie. 

Indeling 
De gemiddelde oppervlakte van een verdieping50 is te groot voor een indeling met woningen, omdat er 
te veel woningen aangesloten zouden worden op een ontsluiting. Dit kan leiden tot een gevoel van 
gebrek aan sociale veiligheid en privacy voor de bewoners. Dit is relatief eenvoudig op te lossen door 
het mogelijk te maken de plattegrond en ook de woningentree in tweeen te delen, zoals al is 
weergegeven in figuur 6.9. Dit betekent ook dater drie entrees in het gebouw aanwezig moeten 
kunnen zijn. Een entree voor de kantoren en twee entree's voor de woningen. De woningentree moet 
hiervoor opsplitsbaar zijn. 
De Jungerhanstoren kent verder een aantal plattegronden met veel ruimte op een relatief grote afstand 
van de gevel. Hierdoor kan er niet genoeg daglicht deze ruimte bereiken. In figuur 6.10 is in het 
linkerplaatje een van deze plattegronden weergegeven (zie ook figuur 6.8a.). Eerder in dit onderzoek 
(§5.5.3 .) is bepaald dat voor het flexibele gebouw een maximale afstand tot de gevel van 8 meter zal 
worden aangehouden. In het plaatje aangegeven welke ruimtes hierbinnen vallen. Afte lezen is dater 
in de toren vrij veel inpandige ruimte wordt gerealiseerd. Mogelijke verbeteringen zijn het realiseren 
van een atrium centraal in de plattegrond of om alle verdiepingen in te delen zoals weergegeven in het 
rechterplaatje van 6.10. Door deze kruisvorm kunnen relatief meer ruimtes worden voorzien van 
daglicht. Omdat deze aanpassing aan het ontwerp noodzakelijk wordt geacht voor zowel kantoor- als 
woondoelgroep worden de kosten hiervan (verlies van verhuurbare ruimte) niet gezien als een extra 
investering ten behoeve van een hogere flexibiliteit. 

50 De gemiddelde omvang per verdieping is ongeveer I 000m2 vvo dit is in een woningindeling ongeveer 880m2 

gbo. 
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In figuur 6.10 is met grijs aangegeven waar voldoende daglicht binnenvalt voor zowel kantoor- als 
woonfunctie. 

Bij een indeling met woningen zullen een aantal woningen een ongunstige noordorientatie krijgen. 
Omdat de toren midden in de stad staat, wordt aangenomen dat de kwaliteit van het uitzicht kan 
compenseren voor de minder gunstige zonorientatie. 

Schachtruimtes 
Voor een woningindeling zijn de schachtuimtes niet gunstig verdeeld over de plattegrond. Gunstiger 
zou het zijn wanneer de schachtruimtes centraler en tegen de kem zouden worden gepositioneerd. Dit 
hoeft niet tot extra kosten te leiden omdat de omvang van de schachtruimte niet hoeft te worden 
vergroot. 

Installatie 

Capaciteit voldoet 
Verdeling leidingen voldoet 
niet doordat deze niet 
aanpasbaar is. 

Voldoet niet, hoogte 
borstweringen te hoog. 
daglichttoetreding via vides 
kan onvoldoende zijn. 
aantal erg diepe inpandige 

Het verloop van de leidingen bereikbaar en 
schakelbaar uitvoeren zodat meerdere 
indelingen mogelijk blijven. Dit kan 
kostenneutraal 

Het gevelontwerp moet aangepast worden. 
Zie punt 6. 

Het ontwerp van de klimaatinstallatie van de toren zal zo moeten worden aangepast dat zowel een 
verdeling per verdieping als per woning mogelijk is. Dit betekent dat het verloop van de 
installatieleidingen schakelbaar moet zijn om deze verschillende indelingen mogelijk te maken. Een 
voordeel hierbij is dat het met een flexibele installatie mogelijk is het klimaat meer op maat te regelen. 
Er kan daardoor worden bespaard op energiekosten gedurende de levensduur van het gebouw. Om 
deze reden en omdat de capaciteit van de machines en leidingen al is gedimensioneerd op een 
kantoorfunctie wordt deze aanpassing als kostenneutraal gezien. 

Geve/ 
Het is niet mogelijk binnen het huidige gevelontwerp de gevel op bepaalde plaatsen volledig te openen 
zodat loggia's gerealiseerd kunnen worden. Daamaast is de borstwering te hoog voor een woonfunctie. 
Dit betekent dat het voor een woningindeling nodig is de gevelopeningen te vergroten en meer 
glasoppervlak te realiseren. Zie de schematisch weergegeven gevel in figuur 6.11. 
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1+ _1 ,-~-1---1 -____ I I ~ lllijllJ 
dicht grotere ramen te openen pui met 

doorvalbeveiliging 
open 

F1guur 6.1 la. m 1ge geve 

De extra kosten die gemaakt moeten worden om dit te realiseren worden bepaald doordat open 
geveldelen duurder zijn om te realiseren dan gesloten geveldelen. In bijlage 7 is een berekening 
weergegeven waarin deze twee gevelelement met elkaar vergeleken zijn. Op basis van een aantal 
aannames komt hieruit naar voren dat de aanpassing van de gevel op deze aspecten zou leiden tot een 
stichtingskostenverhoging van ongeveer 4%. 

Energiezuinigheid 

Onbekend, aangenomen wordt dat epc op 
de kantooreis wordt gedimensioneerd 

Extra voorzieningen moeten 
getroffen worden t.b.v. 
energiezuinigheid. 

Onbekend is op welke energieprestatiecoefficient de Jungerhanstoren gedimensioneerd gaat worden. 
Als aangenomen wordt dat het gebouw wordt gedimensioneerd op de verplichte eis van 1,6 betekent 
dit dater een extra investering gedaan moet worden in de energiezuinigheid. Zoals in paragraaf 5.7 al 
is vermeld is het volgens Novem mogelijk de benodigde besparing van 20% te behalen door het 
realiseren van koudeopslag in de bodem in combinatie met energie-efficiente verlichting en extra 
isolerende beglazing (HR+-glas). De extra investering die hiervoor benodigd is wordt terugverdient 
doordat energiekosten per jaar lager uitvallen. Voor het realiseren van warmte/koude-opslag in de 
bodem wordt bijvoorbeeld een terugverdientijd van 5 jaar gehanteerd. Door de nog steeds toenemende 
aandacht voor milieuproblematiek zal de vereiste energiezuinigheid in de toekomst alleen maar 
strenger worden. Het is dus geen onverstandige beslissing het ontwerp energiezuiniger op te zetten dan 
vereist zodat het gebouw langer zal blijven voldoen aan milieuwetgeving. 

Het ontwerp voldoet verder aan alle beoordelingscriteria die zijn ondergebracht onder veiligheid. W el 
tot een verhoging van de stichtingskosten leidt is de benodigde aanpassing van de gevel. De totale 
verhoging van de stichtingskosten wordt voor de Jungerhanstoren geraamd op 4%. 

61 



6.5. Samenvatting analyse hoogbouwprojecten 

In de volgende drie schema's zijn de resultaten van de toetsing samengevat. 

7. Sanitair geen 4. Trappenhmzen geen 
9. Constructie-opzet geen 5. Indeling geen 
10. Draagverrnogen vloeren. +/-4% 6. Private buitenruimte +/-3%. 
11. V erd1epmgshoogte 7. Sarutau geen 
14. Thenrusch comfort +I- 10% 8. Douche- en badrmmte geen 
15. Luchtkwaliteit 14. Thermisch comfort geen 

Totale verhoging: +/-17% 15. Luchtkwaliteit geen 

17. Akoestisch comfort geen 
18. Psychisch comfort geen 
I 9. Hoofddraagconstructie +/-2% 
20. Worungscheidende wanden geen 

Totale verhoging +l-5% 

5. Indelmg geen 
6. Pnvate bmtenru1mte +l-4% 
7. Sanitair geen 
14. Thermisch comfort geen 
15. Luchtkwalite1t geen 
16. V1sueel comfort zie punt 6 

Totale verhoging +l-4% 

Het eerste <lat opvalt in deze schema's is <lat er relatief weinig overeenkomsten zijn tussen de 
projecten. De beoordelingscriteria waar niet aan wordt voldaan en de financiele gevolgen hiervan 
verschillen vrij veel per project. Deze verschillen worden in de eerste plaats veroorzaakt doordat er 
een woontoren wordt vergeleken met kantoortorens. Daarnaast kunnen een veelheid aan redenen 
worden aangegeven. Zoals het verschil in locatie, doelgroep, architectonische voorkeur, etc. Voor een 
duidelijker beeld van de aanpassingen die nodig zijn voor uitwisselbaarheid zouden meer projecten 
beoordeeld moeten worden. 
Uit de beoordeling van de projecten is verder gebleken <lat sommige beoordelingscriteria niet 
eenvoudig te meten zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet eenvoudig te bepalen welke hoeveelheid 
belemmerende constructieonderdelen wel of niet acceptabel is, welk aantal indelingsmogelijkheden 
acceptabel is of in hoeverre het leidingverloop al aanpasbaar is. Complexer nog dan de beoordeling 
van de projecten is het bepalen van de benodigde aanpassingen. Voor vrijwel ieder criterium waar niet 
aan wordt voldaan zijn er een aantal verschillende oplossingen mogelijk. Omdat ieder van deze 
oplossingen samenhangt met verschillende andere criteria is het kiezen van de optimale oplossing erg 
ingewikkeld. 
Het blijkt uit de analyse <lat er relatief veel beoordelingscriteria zijn waar de projecten niet aan 
voldoen, maar dat aanpassing van het ontwerp hierop niet hoeft te leiden tot een verhoging van de 
stichtingskosten. Hiervoor zou het dus geen probleem moeten zijn om doorgevoerd te worden in het 
ontwerp. Deze aanpassingen hebben veelal betrekking op de plaats van onderdelen zoals liften en 
schachtruimtes in de plattegrond. 
Het blijkt <lat de meest ingrijpende aanpassing ten opzichte van hoogbouw met een woonfunctie 
betrekking heeft op de installatie en hoofddraagconstructie. Hiervoor zijn zo'n ingrijpende 
aanpassingen nodig dat de haalbaarheid betwijfeld kan worden. 
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De meest ingrijpende aanpassingen voor hoogbouw met kantoorfunctie hebben betrekking op de 
gevel. Meer daglicht moet kunnen toetreden en grotere delen van de gevel moeten te openen zijn om 
buitenruimte voor een woonfunctie mogelijk te maken. 
Uit de financie!e raming blijkt de totale extra investering voor uitwisselbaarheid relatief klein te zijn 
voor kantoorhoogbouw. Hierdoor wordt het voor vervolgonderzoek vooral interessant de nadruk op 
kantoorhoogbouw te leggen. Hierbij moet we! de opmerking worden gemaakt dat de cijfers zijn 
gebaseerd op een globale kostenraming en dat voor een meer acuraat beeld meer onderzoek nodig is. 
Ook is gebleken dat het voor de verkoopwaarde van een binnenstedelijk hoogbouwproject weinig 
uitmaakt of het een kantoorfunctie of een woonfunctie heeft. Afhankelijk van de marktsituatie kan de 
verkoopwaarde hoger uitvallen voor zowel kantoorfunctie als voor woonfunctie. Dit betekent dus dat 
door een investering in flexibiliteit niet alleen risico wordt afgedekt, maar dat er ook nog een kans is 
op een hogere verkoopwaarde. 
Tenslotte kan de opmerking worden gemaakt dat de aanpassingen die nodig zijn ook leiden tot een 
hogere kwaliteit van huisvesting voor de gebruiker. Voor woonhoogbouw geldt dat de bewoner 
profiteert van de hogere verdiepingshoogte, een klimaatinstallatie die kan koelen, een hogere 
liftcapaciteit, meer parkeerplaatsen en meer indelingsvrijheid. De kantoorgebruiker profiteert van de 
ruimer opgezette trappen en de mogelijkheid tot het volledig openen van ramen en puien. 

Het tweede doe! van de toetsing is om te onderzoeken hoe de checklist verder aangepast kan worden 
naar een instrument. Dit instrument zal gebruikt moeten kunnen worden voor het beoordelen van 
hoogbouwontwerpen op uitwisselbaarheid van functie en het geven van een advies omtrent de 
benodigde aanpassingen. In het volgende hoofdstuk wordt hier op ingegaan. 

63 



Hoofdstuk 7 Het instrument 

In paragraaf 5.9. is een checklist gefutroduceerd waarin de beoordelingscriteria voor uitwisselbare 
hoogbouw zijn opgenomen. Deze checklist is gehanteerd bij het beoordelen van de drie 
hoogbouwprojecten. Het blijkt <lat veel van de criteria betrekking hebben op bepaalde onderdelen van 
het gebouw. Zo moet er voor gevel rekening worden gehouden met criteria die betrekking hebben op 
functionaliteit, comfort, veiligheid en energiegebruik. Voor het opstellen van het instrument is de 
checklist gebruikt als uitgangspunt. De hoof dindeling hiervan is naar aanleiding van de case-studies 
aangepast. Voor een betere leesbaarheid en betere aansluiting op begrippen die in de praktijk 
gehanteerd worden is de hoofdindeling van de beoordelingscriteria onderverdeeld in criteria die 
betrekking hebben op hoofddraagconstructie, ontsluiting, gevel, installatie en indeling. Zo is er met 
deze indeling ook een verloop aangebracht tussen de minst veranderbare onderdelen naar meer 
aanpasbare onderdelen51

• 

Hoofddraagconstructie 
De aspecten die onder hoofddraagconstructie zijn ondergebracht hebben betrekking op de minst 
veranderbare onderdelen van het gebouw: de dragende wanden, kolommen en vloeren. In het volgende 
schema staan de letters 'F', 'C', 'V' en 'E' voor Functionaliteit, Comfort, Veiligheid en Energie en 
geven aan wat de reden is van het criterium. Voor de hoofddraagconstructie van een uitwisselbaar 
kantoor- /woongebouw zijn functionele en veiligheidcriteria van belang. De constructie moet meerdere 
indelingsmogelijkheden toestaan en een bepaalde overmaat hebben. 

Hoofddraagconstructie 
F I . GllllStige positie i:chachtruimten? 
F 2. Is vrije mdelmg mogelijk? 
F 4. Bruto verdieping!:hoogte >3,30m? 
V 3. Draagvermogen vloeren > 4,0 kN/m'? 
V 5. Maxnnale bewegingsuit;lag volgens woonfuncti·!? 
V 6. Brandwerendhe1cl IIlllllmaal 120 mmuten? 

Bij de beoordeling van een ontwerp wordt de checklist doorlopen volgens de beslisboom die is 
weergegeven op de volgende pagina. Per criterium worden 4 stappen doorlopen. In stap 1 wordt 
bekeken of het ontwerp voldoet aan het gestelde criterium. 
Indien het ontwerp niet voldoet wordt in stap 2 bekeken of de benodigde aanpassing van het ontwerp 
kostenneutraal kan worden doorgevoerd. In het instrument is een indicatie gegeven van deze waarden 
op basis van de uitkomsten van de toetsing. Vanwege grote verschillen in de ontwerpen van hoogbouw 
zullen deze per te toetsen ontwerp nader bekeken moeten worden. Voor aanpassingen die niet leiden 
tot een verhoging van de stichtingskosten wordt aanbevolen deze zowiezo door te voeren in het 
ontwerp. Voor aanpassingen die wel leiden tot een verhoging van de stichtingskosten geldt <lat het 
alleen zinvol is om deze te voeren wanneer de totale extra investering niet boven een acceptabel 
percentage uitkomt. Hiervoor wordt in stap 3 bekeken tot welke verhoging de betreffende aanpassing 
leidt. In stap 4 worden deze extra investeringen opgeteld. Wanneer deze totale extra investering 
acceptabel wordt gevonden kunnen alle benodigde aanpassingen worden doorgevoerd in het ontwerp. 

51 Deze indeling is in overstemming met de indeling die wordt beargumenteerd door Leupen in zijn proefschrift. 
Zie lit. ; 
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In de volgende beslisboom worden deze stappen nog eens weergegeven: 

Het schema komt er na de toevoeging van de voorgaande stappen dan als volgt uit te zien. De waarden 
in stappen 2 en 3 zijn ingevuld op basis van de resultaten van de toetsing van de hoogbouwprojecten. 
Omdat voor een meer realistisch beeld meer ontwerpen getoetst zouden moeten worden en de 
financiele analyse is gebaseerd op een globale raming moeten deze waarden gezien worden als een 
indicatie. 

Hoofddraagconstructie 
F I. Gwistige positie i:chachtruimten? ja/nee ja geen 
F 2. Is vnJe mdehng mogelijk? Jalnee Ja geen 
F 3. Bruto verdiepingshoogte > 3,30m? ja/nee nee 
V 4. Draagvermogen vloeren > 4,0 kN/m2? ja/nee nee +/-4% 
V 5. Maximale beweging volgens woonfunctie? ja/nee ja geen 
V 6. Brandwerendhetcl rrurumaal 120 mmuten? Ja/nee nee +/-1% 

Ontsluiting 
De criteria die zijn ondergebracht onder ontsluiting hebben betrekking op entree's, trappen en liften. 
Ook voor de ontsluiting geldt dat deze een bepaalde overmaat moet hebben en meerdere 
indelingsmogelijkheden toestaan. 

nee 
ja geen 
nee geen 

V 11. Noodtrappen aaa buitenzijde vermeden? ja geen 
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Gevel 
De criteria die ondergebracht zijn onder de gevel hebben betrekking op de schil van het gebouw. 
Hierbij is het in de eerste plaats natuurlijk van belang dat gekozen wordt voor een architectonsiche 
uitstraling die voor beide functie geschikt is. In de gevel komen veel verschillende beoordelingscriteria 
samen. 

nee 
C 14. Geluidwering rrinimaal 20dB + (geluidbelasting-55dB)? ja geen 
C 15. Womngsche1dende wanden gelmddicht (0 en 5<IB) aan te slmten? ja geen 
C 17. Comfort, zonwering, te openenm ramen per l ,!:Om regelbaar? ja geen 
V 15. Woningscheidende wanden branddicht (60 1nin) aan te sluiten? ja geen 
V 18. Brandwerendheid tussm 2,5 en 13m hoogte klasse 4? Ja geen 
V 20. Doorvalbevedigmgen niet-overklauterbaar? Ja geen 
E 21. Energieprestatie-coeftkient van 1,3? ja geen 

Installatie 
De beoordelingscriteria die zijn ondergebracht onder installatie hebben vooral betrekking op het 
binnenklimaat van het gebouw. Hierbij is het meest van belang dat de luchtkwaliteit en 
binnentemperatuur voor beide functies geregeld kan worden. Hiervoor is een overmaat nodig in 
capaciteit van de installatie en moet het leidingverloop aanpasbaar zijn, zodat verschillende indelingen 
mogelijk zijn. 

nee 
nee 
nee +/-10% 
ja geen 
ja geen 
Ja geen 

Indeling 
De beoordelingscriteria die zijn ondergebracht onder indeling hebben vooral betrekk:ing op de 
afmetingen en indeling van ruimtes. Voor beide functies moeten binnen het gebouw 
indelingsmogelijkheden hebben. 

Ja geen 
ja geen 
ja geen 
Ja geen 
ja geen 
ja geen 
ja geen 

Op de volgende bladzijde is het instrument in z'n geheel weergegeven. 
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Hoofddraagconstructie 
F I. Gunstige positie !:chachtruimten? ja/nee ja geen 
F 2. Is vnJe mdehng mogehjk? ja/nee Ja geen 
F 3. Bruto verdiepingshoogte >3,30m? ja/nee nee 
V 4. Draagvennogen vloeren > 4,0 kN/m2? ja/nee nee +/-4% 

V 5. Maximale bewegingsuit;lag volgens woonfuncti·!? ja/nee ja geen 
V 6. Brandwerendhe1d mirumaal 120 minuten? Jalnee nee +/-1% 

Ontsluiting 
F 7. Is de entree te scbeiden in meerdc:re entree's? ja/nee ja geen 
F 8. Capaciteit liften \'Ultijd van 30 minuten? ja/nee nee +/-3% 
F 9. Litten uitwisselbaar? ja/nee ja geen 
F 10. Afrneting trappen volgcns woonfunctie? ja/nee nee geen 
V 11. Noodtrappen aa11 buitenzijde venneden? ja/nee ja geen 

Gevel 
F 12. Private buitenruirnte mogelijk? ja/nee nee 
C 13 . Borstweringen lager dan 40cm? ja/nee nee +/-4% 
C 14. Geluidwering rrinimaal 20dB + (geluidbelasting-55dB)? ja/nee ja geen 
C 15. Wonmgscheidende wanden gelmdd1cht (0 e115dB) aan te slmten'l Jalnee Ja geen 
C 17. Comfort, zonwering, tf openenm ramen per I ,!:Om regelbaar? ja/nee ja geen 
V 15. Woningscheidende wanden branddicht (60 min) aan te sluiten? ja/nee ja geen 
V 18. brandwerendheid tusse112,5 en l3m hoogte kla!:se 4? ja/nee ja geen 
V 20. Doorvalbeveihgingen met-overldauterbaar? ja/nee Ja geen 
E 21. Energieprestatie-coeffkient van 1,3? ja/nee ja geen 

Installatie 
F 22. Afvoerle1dmgen voor douche en bad te realnerm? Jalnee Ja geen 
C 24. Kan de installatie van het gebouw verwannen tot 23°C? ja/nee ja geen 
C 23. Kan de installatie van het gebouw koelen tot 23°C? ja/nee nee 
C 26. Capac1te1t luchtverversmg machine> 4,68 m'/uur/m2? Jalnee nee 
C 27. Capac1te1t Iuchtverversmg le1dmgen > 4,68 m3/uur/m2? Jafnee nee +!- 10% 

C 25. Leidingen t.b.v. wannt! aanpasbaar? ja/nee ja geen 
C 28. Leidingen t.b.v. Iuchtkwaliteit aanpasbaar? ja/nee ja geen 
E 29. Energteprestatle-coe 1·;1ent van 1,3? Jalnee Ja geen 

Indeling 
F 30. Parkeercapaciteit I parkeerplaats per 80 m2 (bv•) )? ja/nee ja geen 
F 31 . Oppervlakte van verdiepmg > 300m2 (bvo )? ja/nee Ja geen 
F 32. Aantal woningen aan I ontsluiti:lg <4? ja/nee ja geen 
F 33. Oppervlakte woningen > 120 m2 (gbo )? ja/nee ja geen 
F 34. Breedte woningc:n >6,20m? ja/nee ja geen 
F 35. Orientatle wonmgen/buitenru1mte op het zuider, westen of oosten? Jalnee Ja geen 
V 36. Wanden tussen vluchtweg en w)ning branddicht (30 minuten) aan te sluiten? ja/nee ja geen 
V 37. Tussenwanden in de W•)ning bmnddicht (20 minuten) aan te sluitcn? ja/nee ja geen 

Totale fmanciele consequentie: 
indien acceptabel alle aanpassingen doorvoeren. 

+ 
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Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen 

8. 1. lnleiding 

De aanleiding van het onderzoek is geweest dat door kantoor- en woongebouwen uitwisselbaar op te 
zetten een hoger financieel en maatschappelijk rendement gehaald kan worden. Om gebouwen 
uitwisselbaar op te zetten is meer kennis nodig van de prestatie-eisen die hiervoor gelden. Hierbij is 
deze informatie zo vorm gegeven dat ontwerpen eenvoudig beoordeeld kunnen worden en dat een 
advies omtrent de benodigde aanpassingen in de ontwerpfase gegeven kan worden. Hieronder worden 
de conclusies die getrokken kunnen worden op basis van dit onderzoek weergegeven. Vervolgens 
zullen een aantal aanbevelingen worden gedaan voor vervolgonderzoek. 

8.2. Conc/usies 

In het verleden is waargenomen dat onder invloed van ontwikkelingen in conjunctuur, organisaties, 
wet- en regelgeving en veranderingen in de locatie de waarde van een gebouw op een bepaalde locatie 
fluctueert. Ook is waargenomen dat deze ontwikkelingen op een andere manier doorwerken op 
kantoorgebouwen dan op woongebouwen. Wanneer gebouwen flexibeler opgezet zouden worden en 
het mogelijk wordt eenvoudig te wisselen van functie kan de meest gunstige waardeontwikkeling 
worden gevolgd. Dit is weergegeven in de volgende figuur. 

De kwaliteit en rentabiliteit van het gebouw kunnen door deze investering in flexibiliteit dus 
aanzienlijk worden vergroot. Hiervan profiteren belegger, ontwikkelaar, gebruiker en overheid. 

Be/egger 
Gedurende de levensduur van het gebouw heeft de belegger financieel voordeel omdat deze de 
mogelijkheid heeft het gebouw rendabeler te exploiteren. Waar een belegger met een traditioneel 
kantoorgebouw kampt met (gedeeltelijke) leegstand kunnen deze ruimtes binnen een flexibel gebouw 
verhuurd of verkocht worden aan een woondoelgroep. Op het moment dat een traditioneel 
kantoorgebouw na een aantal jaren exploiteren niet meer marktconform is en een lage restwaarde heeft 
kan een flexibel kantoor- /woongebouw nog worden geexploiteerd of verkocht als woongebouw. Dit 
leidt gemiddeld tot hogere huurinkomsten per jaar en dat gedurende een langere economische 
levensduur. 
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Ontwikkelaar 
In de ontwikkelfase van het gebouw wordt door een investering in flexibiliteit minder risico gelopen 
omdat bij het in de markt zetten van het gebouw een veel grotere doelgroep kan worden aangesproken. 
Men kan de te realiseren vierkante meters zowel aan kantoorgebruikers als aan woongebruikers 
verhuren of verkopen. Zeker wanneer men bedenkt dat een binnenstedelijke ontwikkelingstermijn van 
8 jaar niet ondenkbaar is, is dit een behoorlijke risicobeperking. Uit een financiele vergelijking tussen 
een gebouw met een kantoorfunctie of een woonfunctie is gebleken dat het voor de verkoopwaarde 
van het gebouw op een binnenstedelijke locatie niets uitmaakt of het een woongebouw of 
kantoorgebouw is. Afhankelijk van het scenario dat wordt gehanteerd kan zowel een kantoorfunctie 
als een woonfunctie meer opbrengen. Dit betekent dus dat er niet alleen een risicobeperking wordt 
behaald door de investering in flexibiliteit, maar dat er ook een redelijke kans is op een hogere 
opbrengst. In het meest gunstige scenario had het geanalyseerde gebouw een verkoopwaarde kunnen 
hebben die 16% hoger ligt. Een flexibel gebouw kan dus meer opbrengen en sneller verhuurd/verkocht 
zijn. Ook is men met flexibele hoogbouw minder gebonden aan het typische hoogbouwnadeel dat in 
een keer een grote hoeveelheid vierkante meters in een markt moet worden gezet. 

Overheid 
Naast de hiervoorgenoemde financiele voordelen heeft de investering in flexibiliteit ook een 
maatschappelijk rendement. Door de langere levensduur en de relatief eenvoudige aanpassingen van 
het gebouw wordt er minder sloopafval geproduceerd. Een flexibel gebouw is verder gunstig voor de 
kwaliteit van het stedelijk gebied omdat de kans op leegstand kleiner is en door de mix van functies er 
zowel overdag als 's avonds levendigheid in het gebied is. Daarnaast hoeft er door de langere 
levensduur op termijn minder gesneden te worden in de bestaande stedelijke structuur en is er minder 
(sloop- en bouw)overlast voor de binnenstad. 

Gebruiker 
Tenslotte blijkt dat ook de gebruiker van flexibele hoogbouw van een hogere kwaliteit profiteert. Zo 
krijgt de bewoner van de toren een woning van hoger kwaliteit door de hogere verdiepingshoogte, een 
klimaatinstallatie die kan koelen, meer parkeerplaatsen, een hogere liftcapaciteit en meer 
indelingsvrijheid. De kantoorgebruiker krijgt een kantoorruimte van hogere kwaliteit door de grotere 
daglichttoetreding, over de volle hoogte te openen geveldelen en meer indelingsvrijheid. 

De kans dat een extra investering in flexibiliteit voor hoogbouw rendabel is, is groot. Er kan een hoger 
financieel rendement behaald worden met het gebouw en daamaast heeft een flexibel gebouw een 
hoger maatschappelijk rendement. 

Concept 
Een volgende vraag die hierbij beantwoord moet worden is hoe groot deze investering eigenlijk is. Uit 
het onderzoek is gebleken dat vooral ten opzichte van kantoorhoogbouw deze investering relatief klein 
zal zijn. Dit komt doordat aan de meest prestatie-eisen voor een flexibel gebouw kan worden voldaan 
door het ontwerp gunstig op te zetten. Zo vereist het bijvoorbeeld geen extra investering om de entrees 
en schachtruimtes gunstig te plaatsen, leidingen koppelbaar te maken, een geschikt 
ontsluitingsprincipe te kiezen en een constructieopzet te realiseren die een vrije indeling mogelijk 
maakt. Van de 37 voor dit onderzoek onderscheiden prestatie-eisen voor flexibele hoogbouw bleken er 
maar 3 te zijn die voor kantoorhoogbouw mogelijk tot een extra investering zou leiden. Deze hebben 
betrekking op de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie, het kunnen realiseren van private 
buitenruimte en de hoogte van de borstwering. 

Uit een globale raming van de extra investering die hiervoor gemaakt moet worden blijkt dat ten 
opzichte van kantoorhoogbouw gedacht moet worden in de orde van grootte van 5% van de 
stichtingskosten. Hiervoor zijn wel een aantal aannames gedaan ten aanzien van het concept. Het is 
namelijk uit de beoordeling van de projecten gebleken dat sommige beoordelingscriteria niet 
eenvoudig te meten zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet eenvoudig te bepalen welke hoeveelheid 
belemmerende constructieonderdelen acceptabel is, welk aantal indelingsmogelijkheden acceptabel is 
of in hoeverre het leidingverloop aanpasbaar is. Complexer nog dan de beoordeling van de projecten is 
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het bepalen van de benodigde aanpassingen. Voor vrijwel ieder criterium waar niet aan wordt voldaan 
zijn er een aantal verschillende oplossingen mogelijk. Omdat ieder van deze oplossingen samenhangt 
met verschillende andere criteria is het kiezen van de optimale oplossing erg ingewikkeld. Het zou dus 
we! zo kunnen zijn <lat er oplossingen gevonden kunnen worden waardoor de benodigde extra 
investering lager uitvalt dan 5%. 

Ten opzichte van woonhoogbouw valt de benodigde extra investering minder gunstig uit. Er moeten 
kosten gemaakt worden voor het verhogen van de installatiecapaciteit, het verhogen van de 
verdiepingshoogte, het verhogen van het draagvermogen van de vloeren en het verhogen van de 
liftcapaciteit. Uit een globale raming van de extra investering die hiervoor gemaakt moet worden blijkt 
<lat gedacht moet worden in de orde van grootte van 17% van de stichtingskosten. 

8.3. Aanbevelingen 

Zoals hiervoor vermeld is het gebleken <lat niet alle beoordelingscriteria eenvoudig te meten zijn en 
<lat er voor de criteria waar niet aan wordt voldaan meerdere oplossingen mogelijk zijn. Het is van 
belang voor een verdere uitwerking van het concept <lat een aantal van de opgestelde prestatie-eisen in 
meer detail worden onderzocht. Hierbij is het nodig per criterium verschillende oplossingen te 
genereren zodat een vergelijking gemaakt kan worden en de optimale oplossing gekozen kan worden. 
Zoals genoemd is meer onderzoek nodig naar welke hoeveelheid belemmerende constructieonderdelen 
acceptabel is, welk aantal indelingsmogelijkheden acceptabel is of wanneer leidingverloop aanpasbaar 
genoemd kan worden. 
Maar ook is er meer onderzoek nodig naar de architectonische uitstraling van de gevel. Belangrijk is 
<lat het flexibele gebouw een uitstraling krijgt die geschikt is voor zowel kantoorfunctie als 
woonfunctie en tegelijkertijd flexibiliteit mogelijk maakt. Er zijn wel voorbeelden van gevels die qua 
uitstraling voldoen aan beide functies, maar er is nog te weinig kennis van de prestatie-eisen waar zo'n 
gevel aan moet voldoen. 
Ook het verhogen van de energiezuinigheid is op een aantal manieren te bereiken, maar het bepalen 
van welke van deze methodes het meest geschikt is voor flexibele hoogbouw vergt meer onderzoek. 
Het is verder van belang meer inzicht te krijgen in de financiele consequenties die de benodigde 
aanpassingen aan de ontwerpen hebben. Voor <lit onderzoek is een globale kostenraming gemaakt, 
maar een meer gedetailleerde financiele vergelijking is gewenst. 
Tenslotte verdient aanbeveling om te bekijken in hoeverre binnen het flexibele concept ook andere 
functies gehuisvest kunnen of welke randvoorwaarden hiervoor extra gesteld moeten worden. Het zou 
bijvoorbeeld zo kunnen zijn <lat ook een hotelfunctie gehuisvest kan worden binnen het concept 
zonder <lat veel aanpassingen benodigd zijn. 
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'Arbo informatie Kantoren ', Voskamp, P., Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2000; 
'Handboek WoonKeur, nationaal certificaat voor nieuwbouwwoningen ', SKW Certificatie en Stuurgroep 
Experimenten Volkshuisvesting, Almere, 2000; 
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'Het bouwbesluit ', Staatsblad 410, Koninkrijk der Nederlanden, 200 l; 
'Ontwerpen en brandveiligheid, ontwerprichtlijnen voor woningen en woongebouwen ', Stichting 
Bouwresearch, Rotterdam, oktober 1998; 
'Ontwerpen en brandveiligheid, ontwerprichtlijnen voor niet tot bewoning bestemde gebouwen ', Stichting 
Bouwresearch, Rotterdam, oktober 1998; 
'Model programma van eisen commercieel vastgoed', Koeslag, B., Heijmans Vastgoed, 1999; 
'Programma van eisen commercieel vastgoed', IBC Vastgoed, 2000; 
'Diensten en produkten in hoogbouwcomplexen ', Suijkerbuijk, J.J.A., Afstudeerverslag, Tue, Eindhoven, 
2000; 
'Hoge verwachtingen ', Vossen, M., uit: 'Management Team', 5 oktober 2001; 
'Plein 1940 wonen tussen het Maritiem Museum en de oude ING-bank' Well, D. van, in artikel uit: 
'Magazine Rotterdam 'De slanke stad", 1998; 
'Wonen in de wo/ken ', Klerks, J. uit: 'Magazine Rotterdam 'De slanke stad", 1998; 
'Het Wijnhavengebied, de opmars van de woontoren ', artikel uit: 'Magazine Rotterdam 'De slanke stad", 
1998; 
'Wonen en werken op de Blaak-/ocatie ', Leeuwen, F. van, uit: 'Magazine Rotterdam 'De slanke stad", 
1998; 
'Hoogbouw vanuit de bouwfj;sica beschouwd', Lohuizen, M. van en J.A. Pleysier, in een artikel 
in:'Cement', nr. 2, 2001; 
'Hoogbouwen: een kwestie van beton en Staal', Vambersky, J.N.J.A., in een artikel in:'Cement', nr. 2, 2001; 
'Behaag/ijk klimaat dankzij regelbare geve/techniek ', Mouwen, A., artikel in: 'Cement', nr. 2, 2001; 
'Jungerhanstoren Rotterdam, vertica/e megastructuur ', Koster, E., artikel in: 'Cement', nr. 2, p.18-21, 
2001; 
'Uithalen naar hoogbouw', artikel in: 'Cement', Vol. 53 , nr. 2, p.14-17, 2001 ; 
'De X, Yen Z torens ', artikel in 'Bouw', nr. 4, april 2002; 
'Hoogbouw in de /age Landen ', Crone, J., artikel in 'Bouw', nr.12, december 2001; 
'Wie ontwerpt hoogbouw ', Henkens, G., in een artikel in 'Bouw', nr. 4., april 2002; 
'De woontorens van Klunder', Huisman, J. , artikel in 'Bouw', nr. 12, december, 2001; 
'Gemeente /egt minimumhoogte op', Schalenkamp, R., artikel in 'Stedenbouw', juli 200 l; 
'Hoogbouw zonder visie gedoemd tot deceptie ', Eindhovens Dagblad, 16 oktober 1999; 
'Wonen in hoge dichtheden ',Tilman, H., uit: 'de Architect', november 2001; 

Interviews 

flexibiliteit 
mw. W.J. Hardeman, Deloitte & Touche, schoolwoningen; 
dhr. T. Verheijen, Marx Steketee architecten, flexibel paviljoen 'Togu Na'; 
dhr. T. Remmers, Leo de Jonge architecten, flexibel gebouw 'het Scharnier' in Hoogvliet, Rotterdam; 
dhr. F.J. Meerdink, Croonen architecten, flexibel zorggebouw 'IFD onze Zorg' in Sint Anthonis; 
dhr. B. Bronnenberg en dhr. B. Peters, wooncorporatie het Oosten, flexibel gebouw 'Arnsterdams Werk' in 
Amsterdam; 
dhr. R. ten Bras, ArchitectenCie, flexibel gebouw 'Arnsterdams Werk' in Amsterdam; 

woontorens en kantoortorens 
dhr. H.J. van Wijk, Vesteda, projectleider woontorens 'Toren van Siza' in Maastricht en de woontoren 
'Smalle Haven' in Eindhoven; 
dhr. C.W. Vink, Hoogstad architecten, kantoortoren 'Jungerhanstoren' in Rotterdam; 
dhr. W. de Bruin, Wim de Bruin architecten, kantoortoren 'de Splinter' in Rotterdam; 
dhr. N. Olislager, AGS Architecten, kantoortoren 'Crystal Tower' in Amsterdam; 
dhr. E. de Ridder, Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling, toren met kantoor- en woonfunctie ' rond de 
Admirant', Eindhoven; 
dhr. V. Hoffs, Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling, kantoortoren in het 'Kennedy Business Centre' , 
Eindhoven; 
mw. M. Eugelink, van Aken architectuur, woontoren 'Westpoint' Tilburg, en de kantoortoren in het 
'Kennedy Business Centre', Eindhoven; 
dhr. W. Helfenrath, Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling, woongebouw ' de Olympus', Eindhoven; 
dhr. C. Dorsser, Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling, ontwikkeling van woontorens 'Zuidertoren' en 'Het 
Baken' in Den Haag, 'Hoogwitte', Vlaardingen en de 'Citytower', Zoetermeer; 
dhr. A. van Galen, dhr. A. van Gulick en M. van Veghel projectcoordinatoren Heijmans IBC 
vastgoedontwikkeling, financiele en bouwtechnische aspecten gebouwen; 
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Bijlage 1 Voorbeeldplattegronden woontorens en kantoortorens 

Woontorens 
Toren Smalle Haven, E'hoven 
2 woningen per laag 
woninggrootte 132m2, laag 320m2 (bvo) 

Weenacentre, Rotterdam 
4 woningen per laag 
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Toren van Siza, Maastricht 
3 woningen per laag 
woninggrootte gem. 113m2

, laag 450m2 (bvo) 

Sardijntoren, Vlissingen 
4 woningen per laag, 2 ontsluitingen 
woninggrootte 100m2, oppervlakte laag 530m2 (bvo) 
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Tourmaline, Almere 
3 woningen per laag 
woninggrootte 150m2, laag 600m2 (bvo) 

Kantoortorens 
Achmeatoren, Leeuwarden 
+/- 500m2 vloeroppervlak (vvo) per laag 

* 

Jungerhanstoren, Rotterdam 
+/- 1000m2 vloeroppervlak (vvo) per laag 

Woontoren Admirant, E 'hoven 
4 woningen per laag 
woninggrootte gem. 100m2

, laag 530m2 (bvo) 

Crystal Tower, Amsterdam 
+/- 1000m2 vloeroppervlak (vvo) per laag 

Oval Tower, Amsterdam 
+/- 1000m2 vloeroppervlak (vvo) per laag 

0 
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Bijlage 2 Kantoorhoudende organisaties 

Kantoorhoudende organisaties naar primair proces 

Hageman en Jongmans hebben op basis van de indeling die gemaakt is door de Kamer van 
Koophandel 21 groepen van kantoorhoudende organisaties geselecteerd waarbij de primaire processen 
bestaan uit zuiver kantoorhoudende activiteiten. De volgende lijst geeft deze weer. De nummers 
komen voort uit de codering die de Kamer van Koophandel heeft aangehouden. 

65 Financiele instellingen (excl. Verzekeringswezen en pensioenfondsen) 
651 Geldscheppende financiele instellingen 
652 Hypotheekbanken, bouwfondsen, financierings- en participatiemaatschappijen, 

wisselmakelaars e.d. kredietverleners 
66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen 

660 Verzekeringswezen en pensioenfondsen 
67 Financiele beurzen, eff ectenmakelaars, assurantietussenpersonen, administratiekantoren 
voor ·aandelen, waarborgfondsen e.d. 

671 Optie- en effectenbeurzen, commissionairs in effecten, administratiekantoren voor 
effecten, hypotheek- en kredietbemiddeling, bank- en spaaragentschappen 

672 Verzekeringsbeurzen, assurantietussenpersonen, waarborgfondsen, schade-expertise, 
actuarissen, beheer en administratie van pensioenvermogens 

70 Verhuur van en handel in onroerend goed 

701 Projectontwikkeling en handel in onroerend goed 
702 Verhuur in onroerend goed 
703 Bemiddeling in en beheer van onroerend goed 

72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. 
721 Adviesbureaus op het gebied van automatisering en systeemhuizen 
722 Systeemontwikkelings-, systeemanalyse- en programmeerdiensten 
723 Computercentra, data-entry-, ponsbureaus e.d. 
724 Databanken 
725 Onderhoud en reparatie van computers 

73 Speur- en ontwikkelingswerk 

731 Detectivebureaus, etc. 
732 Natuurwetenschappen, ontwikkelingswerk 

74 Overige zakelijke dienstverlening 

7 41 Rechtskundige dienstverlening, accountants, boekhoudbureaus, belastingconsulenten, 
markt- en opinie-onderzoekbureaus, economische adviesbureaus en holdings 

742 Architecten-, ingenieurs- en overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureaus 
744 Reclamebureaus e.d. 
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven, arbeidsbemiddeling, testen, werven en selecteren 

van personeel 
748 Zakelijke dienstverlening 

91 Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties 

911 Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties 
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Kantoorhoudende organisaties naar primair proces en huisvesting 

Onderscheidende eigenschappen 
Voor dit onderzoek zijn de onderscheidende eigenschappen op het gebied van huisvesting van belang. 
Hiervoor zijn ( onder meer) twee verdelingen gemaakt, waar verschillende van de bovenstaande functie 
onder vallen. De eerste methode maakt de indeling administratiekantoor, beleids- en 
handelsorganisatie, balie-organisatie, service-organisatie en innovatie-organisatie. Deze zijn door 
Berenschot Fundatie onderscheiden en beschreven op eigenschappen van de organisatie en 
informatietechnologie. Bij elk van deze functies horen ook buisvestingswensen/eigenscbappen. 
Een andere indeling, gemaakt door onder meer DTZ Zadelboff, maakt alleen onderscheid in 
huisvestingswensen. Hierbij worden ambulanten, de classicisten, de modalisten, stationairen en 
visualisten onderscbeiden. 

Administratiekantoor 

Activiteiten 
Op een administratiekantoor worden routinematig grote boeveelheden gestandaardiseerde informatie 
verwerkt. De voomaamste activiteiten van deze vorm van organisatie bestaan uit het invoeren, 
verwerken en controleren van gegevens. Voorbeelden van dit basistype zijn het merendeel van de 
afdelingen van verzekeringsmaatschappijen. 

Organisatie 
Een administratie-organisatie bestaat meestal uit vestigingen met tussen de 300 en 2000 
personeelsleden. De opbouw van de organisatie is hierarchisch en beschikt over grote centrale 
stafdiensten. Het opleidingsniveau van het personeel is redelijk laag, gemiddeld mavo-niveau. 

Er is voomamelijk via formulieren en de telefoon contact met klanten, bijna nooit op het kantoor zelf 
en exteme contacten met niet-klanten behoren tot de uitzondering. Dit heeft als gevolg dat het kantoor 
alleen voor het personeel fungeert en er weinig eisen worden gesteld aan de locatie met het oog op 
imago en andere op de klant gerichte functies . Ook kan de organisatie wat locatie betreft worden 
opgedeeld in verschillende vestigingen die zorg dragen voor een deel van de uitvoering van het 
primaire proces of de ondersteuning daarvan. De inteme communicatie geschiedt voomamelijk via 
documenten; er wordt vrijwel nooit vergaderd. De organisatie is niet intemationaal georienteerd. 

Het imago van de organisatie speelt nauwelijks een rol; niet alleen naar klanten toe maar ook naar het 
personeel toe. De zorg voor het personeel in de vorm van speciale voorzieningen zoals kinderopvang 
en sportfaciliteiten, is beperkt. Er is weinig deeltijdwerk en tbuiswerk is over het algemeen niet 
toegestaan. Dit zal mogelijk in de toekomst veranderen; de zorg voor het personeel zal toenemen, 
vooral in de sfeer van ontspanning ter compensatie van bet op zich redelijk saaie werk. Dit vooral om 
personeel te binden en aan te trekken. Het imago van de ondememing zal daarom in de toekomst 
mogelijk wel een rol gaan spelen. Een andere verandering die is te verwachten in de toekomst is een 
hoge mate van automatisering. 

Als gevolg van deze automatisering is het waarschijnlijk dat grote organisaties zich gaan opdelen in 
kleinere eenheden en zicb, voor zover men er een balie-functie op nahoudt, dichter bij de klant gaat 
opstellen. Wel blijft het werk zich afspelen op het kantoor op een vaste plaats. Er zal wel een 
inkrimping van het aantal vierkante meters ontstaan als gevolg van het vervangen van archieven door 
elektronische gegevensopslag op bijvoorbeeld CD-ROM's. 

Huisvesting 
Op bet moment zijn administratiekantoren veelal gesitueerd nabij openbaar vervoer-halten. Slechts een 
gedeelte van het personeel heeft een parkeerplaats. 

Aan arbeidsomstandigheden wordt in administratiekantoren over het algemeen weinig tot geen 
aandacht besteed. De inrichting is een kantoortuin of open kantoor. De oppervlakte van de individuele 
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werknemers is beperkt en men heeft weinig privacy. De condities van het binnenmilieu worden 
centraal geregeld. Zoals eerder genoemd zijn er geen faciliteiten om te sporten of kinderen op te 
vangen en aan het interieur en exterieur worden geen eisen gesteld voor de representativiteit. 
Onderhoud en restauratieve diensten zijn vaak uitbesteed aan andere partijen. 

Teneinde het welzijn en de productiviteit van het personeel te verhogen, is de verwachting <lat in de 
toekomst wel aandacht zal worden besteed aan arbeidsomstandigheden en het imago voor het 
personeel. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer zal ook meer aandacht krijgen. Het milieu en 
de mens gaan dus een grotere rol spelen bij het ontwerp. In het verlengde hiervan zal ook de 
kantoortuin worden verruild voor meer individuele plekken met individuele regelbaarheid. Het 
facilitair beheer zal professioneler worden opgezet, meer gericht op integrale kostenbeheersing en de 
ondersteuning van het primaire proces. Een toenemend gedeelte van het facilitaire proces zal worden 
uitbesteed. 

Beleids- en handelsorganisatie 

Activiteiten 
Het werk bij een beleids- en handelsorganisatie heeft voomamelijk een creatiefkarakter, en wordt 
uitgevoerd in kantoren met een grootte van 100 tot 300 medewerkers. Voorbeelden van <lit soort 
organisaties zijn beleidsdepartementen, sofwarehuizen en de beleidsstaf van grote concerns. Het is 
mogelijk <lat de organisaties over een aantal verschillende kantoren worden verspreid. 

Organisatie 
Gewoonlijk is de organisatie opgebouwd uit drie tot vijfhierarchische lagen en een relatief beperkte 
stafafdeling. Het personeel is opgeleid op mavo-niveau. Contacten met de buitenwereld zijn, 
afhankelijk van het soort werk, beperkt tot intensief. Het klantencontact gebeurt schriftelijk via 
geschreven rapporten, maar ook telefonisch en in persoon. Persoonlijk contact gebeurt altijd op 
afspraak, waarbij gemiddeld genomen een bezoeker per <lag komt op de tien personeelsleden. De 
contacten tussen de medewerkers zijn zeer intensief, zowel informeel als formeel. Deze contacten gaan 
vaak samen met de uitwisseling van documenten. 

Organisaties als deze zijn vaak intemationaal georienteerd, en hechten over het algemeen belang aan 
het imago van de ondememing. Dit laatste verschilt echter erg per ondememing. Onder imago wordt 
hier vooral het 'exteme' imago verstaan; voor het personeel wordt weinig aandacht aan <lit aspect 
besteed. Deeltijdwerk komt nauwelijks voor en thuiswerk in beperkte mate. De medewerkers zijn 
tamelijk ambulant. (zie ook secundair proces) 

De verwachting is <lat er in de toekomst weinig zal veranderen aan <lit soort organisaties. Er zal meer 
aandacht komen te liggen op het imago ( onder andere door een sterkere orientatie op het buitenland) 
en op het personeelsbeleid (vanwege de krapper wordende arbeidsmarkt). Door de toename van 
teamwork en de behoefte aan informeel contact zal de huisvesting centraal op een punt blijven (met 
uitzondering van software-organisaties waarvoor een redelijk grote groei wordt verwacht). Voor de 
meer ambulante medewerkers en thuiswerkers is de introductie van het hotelkantoor een belangrijke 
ontwikkeling, waarvan zij naar verwachting ook veel gebruik zullen maken. Ook zullen er meer 
deeltijdwerkers en thuiswerkers komen. 

Net als bij administratie-organisaties zal archivering verschuiven naar elektronische informatie opslag. 
Door de toename van deeltijdwerkers en ambulante personeelsleden zal het gebruik van draagbare 
communicatieapparatuur toenemen en daarmee kantoorconcepten waarbij het personeel geen vaste 
plaats heeft. 

huisvesting 
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer van <lit soort kantoren is doorgaans goed. De meeste 
medewerkers beschikken echter ook over een parkeerplaats. Het kantoor is opgezet als een 
kamerkantoor om geconcentreerd werk te kunnen uitvoeren, in combinatie met een aantal 
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groepsruimten voor de formele en informele sociale contacten. Door toepassing van kleinere ruimten 
is het over het algemeen mogelijk als personeelslid individueel het klimaat te beYnvloeden, zij het in 
beperkte mate. Sport- en kinderopvangfaciliteiten zijn soms aanwezig, maar verder is de 
representativiteit van het exterieur belangrijker dan die van het interieur voor de personeelsleden. 
Onderhoud en catering wordt vaak uitbesteed. 

Met het oog op de toekomst is de verwachting <lat de openbaar vervoersbereikbaarheid zal toenemen 
(tenminste, het belang hiervan), maar ook internationale bereikbaarheid in de vorm van luchthavens of 
snelle internationale treinverbindingen. Binnen de organisaties zal teamwork toenemen en deel- en 
thuiswerk. Hierdoor zullen andere kantoorconcepten worden ingevoerd ( combinatie van 
concentratieruimten en team- of projectruimten), met aandacht voor wisselwerkplekken. 

Balie-organisatie 

Activiteiten 
Het kenmerk van een balie-organisatie is <lat het personeel elke <lag grote aantallen klanten kort te 
woord moet staan. Vestigingen van deze organisaties tell en meestal tussen de 10 en 50 medewerkers, 
soms meer dan ·100. Reisbureaus en postkantoren zijn typische voorbeelden van balie-organisaties. 

Organ is a ties 
De opbouw van de organisatie bestaat uit twee tot vier hierarchische lagen, waarin een beperkt aantal 
staffunctionarissen zit. Het personeel is opgeleid op havo- of mavo-niveau. Er is zeer veel persoonlijk 
'face-to-face' klantcontact, <lat overigens niet op afspraak gebeurt en per contact korte tijd duurt (1 tot 
5 minuten). Tussen de medewerkers is weinig tot geen formeel of informeel contact nodig, alleen 
persoonlijke contacten. Er is geen sprake van internationale orientatie. 

In <lit type organisatie wordt veel in deeltijd gewerkt, thuiswerk komt niet voor. Intern imago en zorg 
voor het personeel krijgen weinig aandacht. Extern imago neemt op het moment niet een belangrijke 
plaats in, de verwachting is echter <lat <lit zal veranderen. Een meer individuele en persoonlijke 
bediening van de klant zal belangrijker worden, en daarmee ook het interne imago (wanneer het 
personeel tevreden is kan/zal het ook de klanten goed te woord kunnen staan). De mogelijkheid tot 
deeltijdwerk zal toenemen, en het aantal bezoekers zal afnemen door het langere contact en 
elektronische afuandeling van kortere en meer standaard contacten. 

huisvesting 
Balie-organisaties bevinden zich meestal in de binnenstad of in woonwijken; in ieder geval plaatsen 
die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Voor het personeel is een beperkt aantal 
parkeerplaatsen beschikbaar. De lay-out van de kantoren zijn opgezet als kantoortuinen of open 
kantoren. De klanten worden aan een balie of op de werkplek van de individuele medewerkers 
geholpen, en de privacy van de medewerkers is afuankelijk van de benodigde privacy voor de klant. 
De medewerkers hebben geen individuele controle over het klimaat op de werkplek en speciale 
voorzieningen voor de medewerkers, zoals kinderopvang en sportfaciliteiten, ontbreken. Het imago en 
de representativiteit van het exterieur zijn belangrijk, en ook <lat van het interieur (gericht op de 
klanten). Facilitair beheer is kleinschalig opgezet. 

De verwachting is <lat er een toenemende aandacht zal worden geschonken aan het personeel op het 
gebied van arbeidsomstandigheden. Ook zal er minder afscheiding bestaan tussen klanten en 
personeel, zodat een meer een op een relatie kan ontstaan. Er zullen extra ruimten worden gerealiseerd 
waar klanten prive kunnen worden geholpen. Ook is het mogelijk dat er combinaties komen met 
winkelfuncties. En als laatste zal net als bij de vorige typen de bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer een zeer belangrijke factor worden. 
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Service-organisatie 

Activiteiten 
Het belangrijkste kenmerk van service-organisaties is het verlenen van intensieve diensten aan 
individuele klanten; communiceren is de belangrijkste activiteit. Een service-organisatie bestaat 
gemiddeld uit 10 tot 50 medewerkers per locatie en kan dee! uitmaken van een grotere organisatie met 
meerdere kantoren. Voorbeelden van service-organisaties zijn adviesbureaus en advocatenkantoren. 

Organisatie 
De organisatie bestaat uit twee tot vier hierarchische lagen en heeft weinig staffuncties. Het personeel 
is academisch of op hbo-niveau opgeleid. Klanten worden individueel en voor langere tijd te woord 
gestaan, op afspraak. De klanten worden niet alleen op het kantoor ontvangen, de personeelsleden 
gaan ook naar de klanten toe. Persoonlijke communicatie tussen de medewerkers is niet groot, omdat 
de medewerkers vaak buiten kantoor werken. Telefonische communicatie is zeer belangrijk en wordt 
veelvuldig gebruikt. 

Het imago is erg belangrijk, extern zowel als intern. Deeltijd komt nog weinig voor, thuiswerk wel 
meer. De gebondenheid aan een vaste werkplek op het kantoor is beperkt. Vooral in de toekomst zal 
dit aspect steeds sterker worden; het kantoor is vooral een ontmoetingsplaats waar men tijdelijk een 
werkplek kan innemen. 

huisvesting 
Servicekantoren zijn over het algemeen gesitueerd in de binnenstad, of in kantoor- of woonwijken. 
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer staat niet voorop en zowel voor de klanten als voor het 
personeel zijn parkeerplaatsen aanwezig bij het gebouw. De lay-out van het kantoor is opgezet als een
en tweepersoonskamers, waarbij de klimaatcondities per vertrek kunnen worden geregeld. Er zijn geen 
speciale ruimten voor het personeel, representativiteit naar de klant toe is belangrijker. 

De verwachting is dat de bereikbaarheid met het openbaar vervoer belangrijker wordt voor service
organisaties, voomamelijk voor grote bureaus die intemationaler willen gaan opereren. Investeringen 
in de arbeidsomstandigheden en in het milieu zullen belangrijker worden, ook met het oog op het 
extern imago. Door het toenemende aantal personeelsleden die geen vaste werkplek nodig hebben 
(vaak bij klanten of deeltijdwerk) zal de omvang van de kantoren voor service-organisaties gaan 
afnemen omdat er gebruik kan worden gemaakt van wisselwerkplekken. De verwachting is een 
reductie van het aantal plaatsen met 50% maximaal. 

Innovatie-organisatie 

Activiteiten 
Het werk binnen innovatie-organisatie is voornamelijk creatief en wordt uitgevoerd door 
hoogopgeleide medewerkers. De belangrijkste activiteiten bestaan uit het bedenken en communiceren 
van unieke producten of diensten. Voorbeelden van innovatie-organisaties zijn architectenkantoren en 
PR-bureaus. 

Organisatie 
Innovatie-organisaties hebben een zeer platte hierachische structuur, met maximaal twee tot drie lagen 
en een gering aantal staffunctionarissen. Het meeste werk wordt uitgevoerd in projectteams en het 
contact met de klanten is persoonlijk en zeer intensief; men onderhoudt een netwerk van exteme 
relaties. Deze klantencontacten vinden in het kantoor plaats, over het algemeen op afspraak. Inteme 
communicatie heeft een belangrijke plaats in innovatie-organisaties, waarbij vooral 'face-to-face' 
contact en uitwisseling van producten (documenten, tekeningen, etc.) plaatsvindt. 

Organisaties als deze zijn over het algemeen nog niet erg internationaal georienteerd. Het exteme 
imago is erg belangrijk, het interne minder. Deeltijdwerk wordt niet toegepast, thuiswerk in geringe 
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mate. Hierin zal waarschijnlijk weinig verandering komen in de komende jaren, alleen de 
internationale orientatie zal toenemen. 

Huisvesting 
Op het moment wordt er nog weinig aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden van het 
personeel. Dit zal echter in de toekomst gaan veranderen, vooral op werkplekniveau. De 
bereikbaarheid van het kantoor met het openbaar vervoer zal ook een belangrijke plaats in gaan 
nemen, wat op het moment nog niet zo is. Innovatie-kantoren zijn meestal opgebouwd uit 
groepskantoren met enkele een of twee persoons ruimten en enkele grotere ruimten voor vier tot acht 
medewerkers. Deze indeling zal in de toekomst ongeveer gelijk blijven, al wordt flexibiliteit binnen 
het kantoor steeds belangrijker. 

Kantoorhoudende organisaties naar huisvesting 

Aan de hand van een studie naar de rationele en irrationele factoren bij de keuze van kantoorpanden 
zijn door ZadelhoffMakelaars, de Rgd, ABP en Stichting Bouwresearch vijf groepen van 
kantoorgebruikers onderscheiden, die overeenkomsten vertonen betreffende de keuzen binnen de 
negen belangrijkste factoren. Dit zijn de arnbulanten, de classicisten, de modalisten, stationairen en 
visualisten. Deze vijf worden hieronder behandeld. 

Ambulanten 

Organisaties als bedrijven in de zakelijke dienstverlening en het bank- en verzekeringswezen met 
minder dan 20 werknemers passen in dit profiel. De werknemers verlenen hoofdzakelijk hun diensten 
buiten het eigen kantoor, waardoor het object slechts een uitvalsbasis is en niet noodzakelijk 
representatief. De auto-bereikbaarheid is een van de belangrijkste eisen aan het pand, dat centraal 
gelegen moet zijn. 

Classicisten 

In dit profiel passen organisaties die hoogwaardige advisering en vertegenwoordiging aan hun klanten 
aanbieden, zoals juristen, accountants, makelaars en overheidsvertegenwoordigingen. De belangrijkste 
factor voor de keuze van een pand is de uitstraling ervan; degelijkheid is de corporate identity die deze 
bedrijven willen uitstralen. De voorkeur gaat uit naar statige en historische binnenstedelijke panden, 
waarbij autobereikbaarheid geen grote rol speelt. 

Modalisten 

Dit profiel omvat voornamelijk ondernemingen waarvan de kemactiviteit niet kantoorhoudend is zoals 
organisaties werkzaam in de industrie, handel en transport. Zij hebben aan de huisvesting geen 
specifieke eisen, zolang het huumiveau laag is en de huisvesting een normaal voorzieningenniveau 
aanbiedt. Representativiteit is niet van belang, evenals de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De 
enige factor die redelijk hoog scoort is de mate van bereikbaarheid met de auto 

Stationairen 

Dit zijn vooral non-profitorganisaties en overheidsinstellingen, waarbij als belangrijkste eis opvalt dat 
de bereikbaarheid met het openbaar vervoer erg belangrijk is. Men heeft een sterke voorkeur voor 
locaties bij knooppunten van het openbaar vervoer en heeft de wens het woon-werkverkeer (vooral 
met de auto) te verlagen. Representativiteit is niet belangrijk, maar wel de eigenschappen van het 
gebouw voor de gebruikers; flexibiliteit en een goede werkomgeving voor de werknemers is een 
vereiste. 

---- ·..:.c • ,. 
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Visualisten 

Commerciele organisaties in de zakelijke dienstverlening en het bank- en verzekeringswezen passen 
over het algemeen in dit profiel. Vormgeving is de belangrijkste factor bij de keuze van de 
huisvesting;. het pand moet representatief en herkenbaar zijn en degelijkheid uitstralen. Ook de locatie 
wordt hierop uitgezocht. Daamaast is een goede bereikbaarheid belangrijk. Organisaties als deze 
accepteren vaak een hoger huurniveau dan de andere typen. 
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Bijlage 3 Huishoudenstypologieen 

Doelgroepen onderscheiden naar traditionele huishoudens-cyclus volgens Bertha/et 

De benadering van Bertholet gaat ervan uit <lat de eisen die mensen aan het woonmilieu stellen anders 
zijn tijdens bepaalde fasen in hun leven. Deze fasen warden door gebeurtenissen, zoals het aanvaarden 
van een beroep, huwelijk, het krijgen van kinderen, etc. gemarkeerd. De basis voor deze theorie is in 
1955 geintroduceerd. Sindsdien is er veelvuldig kritiek op uitgeoefend en hebben er wijzigingen en 
aanvullingen plaats gevonden. Ondanks deze bezwaren blijft een indeling op basis van de 
huishoudenscyclus een goede voorspeller van de woonmilieuvoorkeur. Een probleem <lat zich echter 
steeds vaker voordoet bij de toepassing van de huishoudenscyclus is <lat 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 warden 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: 

Pre-gezinsfase: 
alleenwonende starters; 
alleenwonende werkers; 
'traditionele' 2-persoonshuishoudens; 
stedelijk georienteerde 2-persoonshuishoudens; 

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

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

In de pre-gezinsfase warden 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. Dat houdt in <lat mensen het niet meer 
vanzelfsprekend vinden om te gaan samenwonen, te trouwen en kinderen te krijgen. 
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 groen wordt doorgaans als het ideaalbeeld genoemd van mensen met kinderen. Uit 
onderzoek blijkt echter <lat ook in deze fase huishoudens voorkomen met andere voorkeuren. Oat 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 men 
afuankelijk van anderen en minder mobiel. Dat speelt vooral voor ouderen boven de 75 jaar. Doordat 
men niet meer aan het arbeidsproces deelneemt nemen de financiele perspectieven af, hoewel 
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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. 

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. 

Kenmerken: 
laag tot zeer laag inkomen; 
veel naar eigen inzicht te besteden tijd; 
studenten, werkeloze jongeren, werkende jongeren met laag inkomen; 
geen hoge eisen aan huisvesting; 
vrije tijd met name buitenshuis besteed; 
nabij voorzieningen (cafe, bioscoop, etc.) 
betaalbaarheid; 
afstand binnenstad; 
geen woning met tuin; 
of 2-kamerwoning; 
weinig eisen met betrekking tot omgeving; 
wooncarriere vordert, hogere eisen; 

Alleenstaande 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. 

Kenmerken 
oudere personen dan voorgaande; 
hoger inkomen dan voorgaande; 
boven modaal inkomen; 
minder tijd dan voorgaande; 
voorkeur voor stedelijk wonen; 
zelfstandige woning 2 of 3 kamers; 
1-gezinsbouw koop; 
vrije tijd met name buitenshuis besteed; 
hogere eisen t.a.v. huisvesting; 
niet veel belang aan uiterlijk buurt; 
contacten, samenstelling buurt onbelangrijk; 
woonkwaliteit op acceptabele afstand van het centrum; 

'traditionele' 2-persoonshuishoudens 
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. 

Kenmerken: 
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traditioneel leefpatroon; 
jonge samenwonenden; 
gehuwden zonder kinderen; 
toekomst een gezin vormen; 
voor een deel 2-verdieners; 
arbeidsparticipatie vrouw ondergeschikt aan gezinsplanning; 
gemiddeld inkomen lager dan stedelijk georienteerd 2-persoonshuishouden; 
1-gezinswoning met tuin, kindvriendelijk; 
voorkeur voor suburbaan woonmilieu; 
vrije tijd met name binnenshuis besteed; 
voorkeur voor 4-kamerwoning; 
netheid van de wijk; 
parkeerplaats voor de deur; 
veel groen; 

stedelijk georienteerde 2-persoonshuishoudens 
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 stedelijkwoonmilieu 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. 

Kenmerken: 
met name 2-verdieners; 
inkomen boven modaal (1 tot 3 maal); 
hoog opleidingsniveau; 
krap tijdsbudget; 
voorkeur voor stedelijk woonmilieu; 
bouwwijze minder belangrijk; 
voorkeur voor grote woningen; 
aparte werkkamer, soms twee; 
voorkeur voor 4-kamerwoning; 
vrije tijd met name buitenshuis besteed; 
nabij voorzieningen ( cafe, bioscoop, etc); 
nabijheid werk, winkels, dienstverleners; 
stedelijke leefwijze reeds eigen gemaakt tijdens studietijd; 

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 leeftstijl niet veel blijkt af te wijken van die van de 
tweeverdieners zonder kinderen. W anneer 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 worden, neemt het belang van de aanwezigheid van speelgelegenheid en 
een rustige straat af en worden aspecten als de netheid van de buurt en de kwaliteit van de woning 
belangrijk. 

Kenmerken ' traditionele' gezinnen: 
suburbaan woonmilieu; 
traditioneel leefpatroon; 
voor een deel 2-verdieners; 
1-gezinswoning met tuin, kindvriendelijk; 
arbeidsparticipatie vrouw ondergeschikt aan gezinsplanning; 
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gemiddeld inkomen lager dan stedelijk georienteerd 2-persoonshuishouden; 
vrije tijd met name binnenshuis besteed; 
voorkeur voor 4- of 5-kamerwoning; 
goede bereikbaarheid; 
nabijheid scholen en speelvoorzieningen; 
groen woonmilieu; 

Kenmerken stedelijk georienteerde gezinnen: 
met name 2-verdieners; 
inkomen boven modaal (1 tot 3 maal); 
hoog opleidingsniveau; 
krap tijdsbudget; 
voorkeur voor stedelijk woonmilieu aan de rand van de binnenstad of net daarbuiten; 
vaak gezinnen met oudere kinderen; 
voorkeur voor grote woningen met tuin; 
aparte werkkamer; 
aparte kamer voor kinderen; 
voorkeur voor 4- of 5-kamerwoning; 
nabijheid werk, winkels, dienstverleners; 
stedelijke leefwijze reeds eigen gemaakt tijdens studietijd; 

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. 

weduwen maar voornamelijk scheidingen; 
achteruitgang in inkomen voor beiden; 
achteruitgang in woonkwaliteit voor een; 
meestal alleenstaande moeders; 
goedkope voorraad in oude stadsdelen; 
voorkeur voor 1-gezinswoning; 
krap tijdsbudget 
nabij voorzieningen (cafe, bioscoop, etc.) 
nabijheid werk, winkels, dienstverleners; 
met name voorkeur voor suburbaan wonen; 
voorkeur voor 3- of 4-kamerwoning; 
bij voorkeur huis met tuin; 
nabijheid scholen en speelvoorzieningen; 

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 rol. De verhuisgeneigdheid bij deze groep is doorgaans niet groot. 
Over het algemeen heeft men de voorkeur voor een gelijkvloerse woning al dan niet grondgebonden. 

Kenmerken: 
met name voorkeur voor suburbaan wonen; 
ouder, woonomgeving speelt grotere rol; 
nabijheid van natuur- en groengebieden; 
nette buurt 
sociale status wijk, rust, veiligheid; 
1-gezinswoning of appartement; 
binnenstad; 
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kleine groep welgestelden kiezen voor <lure appartementen in binnenstad(srand); 
draagkrachtige culturele elite; 
kleiner wonen, minder onderhoud; 
gelijkvloerse woningen; 
tuin niet direct noodzakelijk; 

Alleenwonende ouderen 

Bij personen boven de 50 jaar groeit het aandeel alleenstaanden gestaag door de verweduwing 
waardoor het aandeel een-persoons huishoudens beduidend groter 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. 

Kenmerken: 
hoofdzakelijk weduwen, gemiddeld 65 jr.; 
gemiddeld ouder dan lege-nesters; 
meestal ook minder mobiel; 
laag inkomensniveau; 
voomamelijk goedkopere huurwoningen; 
kleiner wonen, minder onderhoud; 
gelijkvloerse woningen; 
tuin niet direct noodzakelijk; 
vereenzaming, op zoek naar drukte; 
nabij voorzieningen (bioscoop, etc.); 
nabijheid winkels, dienstverleners; 
voorkeur voor 2- of 3-kamerwoning; 
locatie betrekking op sociale omgeving; 
veilige, nette woonomgeving; 

Doelgroepen onderscheiden naar woonbeleving vo/gens Ko/pron en Marketresponse 

Aanleiding van <lit onderzoek, uitgevoerd in 1998 door Kolpron in samenwerking met 
Marketresponse, is het feit <lat 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 nog beperkt 
geformuleerd, maar de consument denkt daar anders over. Het Brand Strategy Research model 1 <lat in 
<lit 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. 
Een belangrijk onderscheid tussen BSR en andere marktonderzoeken is <lat de BSR de mens c.q. de 
consument als uitgangspunt neemt in plaats van het product of bedrijf, zoals <lat meestal gebeurd. 
Uitgangspunt in het BSR-model is <lat behoeften en motieven domein afuankelijk 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 ( ego1stisch tot groepsgezind); 
de psychologische dimensie (introvert tot extrovert); 
de cultuur-dimensie (normatieftot a-normatief); 

1 Model ontwikkeld door MarketResponse voor onderzoeken naar de positionering van consumenten 
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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 in de BSR ruimte ontstaat waarbinnen de volgende clusters 
(=doelgroepen) onderscheiden zijn: 

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

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 vindtmen wel 
belangrijk. 
Socio-demografische karakteristieken: 
relatief weinig alleenstaanden / veelal gezinnen met of zonder kinderen; 
gemiddelde leeftijd 43 jaar; 
41% huurwoning/ 59% koopwoning; 
niet duidelijk onderscheidend op basis van sociale klasse; 

Kenmerken: 
ruime woning met groen, water en rust; 
interactie met buurtbewoners is gewenst; 
overwegend suburbaan ingesteld; 
kleine groep stedelijk, mits voldoende kwaliteit ter compensatie van rust/ruimte; 
voorkeur vrijstaand of 2-kapper; 
knus wonen; 
woning niet als bescherming; 
privacy is belangrijk; 

Opbouwers 
Dit cluster bevindt zich tussen 'naar anderen gericht en zorgzaamheid' en ' ideale gezin' . Enerzijds is 
men op het gezin gericht; knus wonen en coocooning zijn kembegrippen 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 / 49% koopwoning; 
niet duidelijk te onderscheiden op basis van sociale klasse; 

Kenmerken: 
zeer sociaal ingesteld; 
op zowel gezin als buitenwereld gericht; 
gezelligheid in woonomgeving belangrijk; 
sterk woonplaats gebonden; 
middenpositie qua welstand en inkomen; 
voorkeur voor 1-gezinswoning; 
ruime woning met groen, water en rust; 
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nabijheid werk; 
grote, traditionele woning; 

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 bijzondere woningen met expressiviteit. 
Socio-demografische karakteristieken: 
veelal zelfstandig wonend / samenwonend / getrouwd (zonder kinderen); 
gemiddelde leeftijd 40 jaar; 
37% huurwoning / 63% koopwoning; 
relatief veel hoogste sociale klasse; 

Kenmerken: 
carriere gericht, egoistisch en normatief; 
in verband met begrip yup; 
wonen in privacy is belangrijk; 
woning heeft functionele waarde (slapen); 
luxe en expressief wonen ook belangrijk; 
geen buurtcontact en knus wonen; 
weinig binding met woonplaats; 
zowel stedelijk als landelijk georienteerd; 
nette, zakelijke woonomgeving; 
bijzondere woningen met expressiviteit; 

Buurtbewoners 

Dit cluster onderscheid zich zowel op de sociologisch~ 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 ofbewust 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 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; 

Kenmerken: 
tegenpool van dynamische individualisten; 
groepsgericht en a-normatief; 
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weinig aspiraties, liever veilig in huis; 
weinig mogelijkheden voor ontplooiing; 
buurtgericht, neigt naar eenvormigheid; 
buitenwijk, landelijke gemeente; 
gezelligheid, sociale contacten, harmonie; 

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. 
Socio-demografische karakteristieken: 
relatief weinig zelfstandig wonenden / veel samenwonend / getrouwd / jonge gezinnen; 
gemiddelde leeftijd 45 jaar; 
30% huurwoning / 70% koopwoning; 
veelal hogere sociale klasse; 

Kenmerken: 
vrij wonen, niet te dicht op elkaar; 
veel ruimte, luxe; 
scheiding tussen omgeving en woning; 
voorkeur voor vrijstaande woning; 
nette, ruime woonomgeving met groen; 
stedelijkheid wordt niet op prijs gesteld; 

Ongebonden 

Dit laatste cluster onderscheidt zich sterk op de cultuuras (a-normatiet). 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 worden als enigszins tegendraads, eigenzinnig of non-conformistisch. Het betreft een groep 
die zich min of meer bewust afzet tegen geldende norm en 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 / geen kinderen; 
gemiddelde leeftijd 39 jaar; 
76% huurwoning / 24% koopwoning; 
veelal sociale middenklasse; 

Kenmerken: 
laag inkomen; 
niet gebonden aan woning en woonplaats; 
vrijheid is essentieel; 
weinig behoefte aan veel ruimte; 
veel in- en uitloop woning; 
meergezinswoning met lage huur; 
voorkeur voor grachtenpanden, jaren 30-woningen en luxe appartementen; 

18 



Doelgroepen onderscheiden naar leefstijlen volgens Bastiaanse 

In dit onderzoek van Bastiaanse worden de doelgroepen ingedeeld op basis van leefstijlen. Hierbij 
wordt het onderscheid gemaakt op basis van tijdsbesteding, consumptiepatroon en houding ten 
opzichte van het leven. Binnen deze te onderscheiden leefstijlen kunnen mensen elkaar herkennen en 
zoekt men elkaar op. 
De achterliggende gedachte die Bastiaanse hierbij heeft is dat als leefstijlen de basis kunnen vormen 
voor contacten en onderling begrip, ook leefstijlen de basis kunnen vormen voor nieuwe 
woonomgevingen. 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. 
Er worden in het onderzoek elf leefstijlen onderscheiden: 

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 ruimtebehoefte toeneemt. Door 
de sociale contacten in de fysieke nabijheid is privacy niet aan de orde. 
Socio-demografische karakteristieken: 
alle leeftijden; 
alle inkomensgroepen; 
verschillende opleidingsniveaus; 

Kenmerken: 
gericht op 'ons kent ons ' 
werk en sociale contacten voomamelijk in en om het dorp; 
privacy niet aan de orde; 
woonachtig nabij familie; 
sterk gehecht aan woonomgeving; 
traditionele bouwvormen op grote kavels; 
parkeerplaats voor de deur; 

Landschapper 

De landschapper leeft juist teruggetrokken in zijn eigen omgeving, heeft een groot fysiek verspreid 
netwerk. Woont introvert van de straat afgekeerd. De woning is juist geheel gericht op het 'eigen 
landschap' dat vaak geen gecultiveerde tuin is. 
Socio-demografische karakteristieken: 
hogere inkomens; 
middelbare en hogere leeftijd; 
soms met kinderen 

Kenmerken: 
krap tijdsbudget; 
ruime woning in buitengebied; 
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geisoleerde ligging van de woning; 
niet aan openbare weg; 
achterzijde gericht op landschap; 
vrije tijd met name binnenshuis besteed; 

Yup 

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. 
Socio-demografische karakteristieken: 
jonge mensen; 
alleenstaand / twee-persoonshuishoudens / gezinnen met jonge kinderen; 
ruim inkomen; 

Kenmerken: 
vrij individualistisch ingesteld; 
bewust van keuzevrijheid en ontplooiing; 
vrije tijd met name buitenshuis besteed; 
wonen boven straatniveau op opvallende locatie; 
voorkeur voor bijzondere architectuur; 
tuin onbelangrijk, balkon belangrijker; 

Anarchist 

De anarchist kiest eveneens voor vrijheid, maar doet dat op zichzelf en heeft daardoor anderen niet 
nodig. Hij werkt ofhobbyt 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; 

Kenmerken: 
vrijgevochten types; 
veel behoefte aan ontplooiing; 
graag leefstijl-genoten in nabije omgeving; 
stedelijke of perifere omgeving; 
architectuur niet belangrijk; 
zelfbouwwoningen zijn erg in trek; 
werkt of hobby aan huis, dus extra ruimte 
geen voortuin, vrije achterom; 

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 moet de auto voor de deur geparkeerd kunnen worden, niet 
zozeer voor het gemak, maar om aan de buren te laten zien. Ook de woonomgeving moet traditioneel 
ingericht zijn. 
Socio-demografische karakteristieken: 
gezin met kinderen; 
alle inkomens; 
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Kenmerken: 
voorkeur voor 2-kapper met tuin op het zuiden; 
bij voorkeur omheind voor privacy; 
volledig gericht op het gezin; 
gevoelig voor status en materiele goederen om zich te onderscheiden; 
parkeerplaats voor de deur; 
veilige en nette woonomgeving; 
suburbaan, stedelijk ook mogelijk; 
goede bereikbaarheid; 

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 kinderspeelgelegenheden 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; 

Kenmerken: 
voedt kinderen op met idealen; 
2-verdieners, vaak beide in deeltijd; 
bereikbaarheid per ov is belangrijk; 
voorkeur voor suburbaan woonmilieu; 
stedelijk ook, maar wel woning met tuin; 
bij voorkeur autovrij; 

Levensgenieter 
Deze groep valt uiteen in mensen gericht op sport, kunst / 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 goed 
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: 
voomamelijk twee-persoonshuishoudens, op termijn met kinderen; 
alle leeftijden; 

Kenmerken: 
gericht op sport, kunst, cultuur, consumptie; 
activiteit nabij of goed bereikbaar; 
vrije tijd met name buitenshuis besteed; 
woning ondergeschikte functie; 
compacte, eenvoudige, gerieflijke woning; 
eventueel gestapelde woning; 
tuin niet noodzakelijk, buitenruimte wel; 

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; 
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alle inkomens / leeftijden; 

Kenmerken: 
sterk individualistisch ingesteld; 
ongebondenheid; 
niet carriere gericht; 
zeer weinig eisen voor de woning; 
woning is postbus en opslagplaats; 
voorkeur voor stedelijk woonmilieu; 
voorkeur voor woonboot of woonwagen; 

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; 
voomamelijk hoger opgeleiden; 
alle leeftijden; 

Kenmerken: 
verzamelgroep voor idealisten, vrijbuiters en kunstenaars; 
voorkeur voor bijzondere zaken; 
locatie met karakter, al is het onbereikbaar; 
keuze voor locatie, overige niet belangrijk; 
hutje, binnenstadspand, appartement, e.d.; 

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; 
voomamelijk alleenstaanden ofLat-relatie; 

Kenmerken: 
studentenhuisvesting; ( ouderen)woongroepen; 
prive-ruimte minimaal, gezien aspecten samenlevingsvorm, minstens een gemeenschappelijke 
leefruimte; 
verplaatsing met name met ov; 
voorkeur voor binnenstedelijk wonen; 
tuin niet noodzakelijk; 
aanwezigheid groen is gewenst; 
geen specifieke woon( omgevings )voorkeur; 

idealist 
Idealisten 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 ideaal. 
Socio-demografische karakteristieken: 
- alle inkomens / leeftijden; 
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Kenmerken: 
beeld van de ideale samenleving; 
in principe 'op kamers', maar dan zonder sociale aspect; 
zeldzame groep, meer jaren '70; 
voorkeur voor binnenstedelijk wonen; 
geen specifieke woon( omgevings )voorkeur; 
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Bijlage 4 Eisen Bouwbesluit 

Voor het onderzoek is een analyse gemaakt van alle de eisen uit het bouwbesluit die verschillend zijn 
voor een gebouw met een kantoorfunctie en een gebouw met een woonfunctie. In het onderstaande 
overzicht zijn de resultaten van deze analyse opgenomen. 
In het bouwbesluit zijn een aantal eisen voor gebouwen met een kantoorfunctie afhankelijk van het 
aantal personen <lat gebruik maakt van de ruimte. Dit wordt uitgedrukt in een bezettingsgraadklasse. 
De bezettingsgraad is volgens geinterviewden afhankelijk van de kantoororganisatie die gebruik maakt 
van het gebouw en varieert tussen de 25 - 50m2 (bvo ). Dit komt overeen met bezettingsgraadklasse 4. 

Definities begrippen: 

brandcompartiment: gedeelte van een of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied 
van brand; 
brand- en rookvrije vluchtroute: van brand gevrijwaarde rookvrije vlucht die uitsluitend door 
verkeersruimten voert; 
gebruiksfunctie: de gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die 
dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen; 
gebruiksoppervlak: bruto-vloeroppervlakte minus garage, leidingschachten, dragende binnenwanden, 
( dragende) buitenwanden, woningscheidende wanden en ruimten lager dan 1,5m. 
loopafstand: afstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare vloeiend verlopende lijn 
tussen twee punten, waarover op een afstand van ten minste 0,3m van constructie-onderdelen kan 
worden gelopen. 
NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm; 
toegankelijkheidssector: gedeelte van een gebouw <lat mede toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.; 
verblijfsgebied: gedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit 
een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, 
een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte; 
verblijfsruimte: ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een 
gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden; 
woonfunctie: gebruiksfunctie voor het wonen 
woongebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw, waarin uitsluitend woonfuncties zijn gelegen, die 
zijn aangewezeri op een of meer gemeenschappelijke verkeersruimten waarop geen andere 
gebruiksfuncties zijn aangewezen. 

Verbli.ifsgebied 

Minimale breedte verblijfsgebied 
Minimale vrije hoogte verblijfsgebied 2,4m 

Verblijfsgebied woonfunctie ·•·>•·<) i •··· } { } ···•,::;:,. .. iii i ;:•. ·••>. . /\ •. · .· •··•· •.• •< i . i> 
Minimale oppervlakte verblijfsgebied min. 55% van gebruiksoppervlak 

min. totale oppervlakte 24m2 

min. een ruimte aanwezig van 3,3m x 3,3m 
min. 18m2 als er een gemeenschappelijk 
verblijfsgebied is van minimaal 18m2 

min. oppervlakte 5m2 

Minimale breedte verblijfsgebied 1,8m 
Minimale hoogte verblijfsgebied 2,6m 
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Opslagruimte huishoudelijk afaal 

Opslagruiriltejµ~$P,Qµp~lijk 'afval woonfunctie 
Minimale oppervlakte opslagruimte afval 0,75% van de totale gebruiksopp. woningen 

minimaal l ,6m2 

De minimale eis tot het realiseren van een bergruimte of een buitenruimte is in het nieuwe bouwbesluit 
komen te vervallen. In het oude bouwbesluit stelde men verplicht dat 5% van het gebruiksoppervlak 
van de woning buitenruimte moest zijn en 6,5% bergruimte. 

Fietsenstalling 

, Fietsenstalling 

Meterkast 

Afmetingen meterkast worden bepaald aan de hand van NEN 2768. 

Opstelplaatsen aanrecht, kooktoestel en warmwatertoestel 

Aanrecht: minimaal 1,5m x 0,6m 
Kooktoestel: minimaal 0,6m x 0,6m 
Warmwatertoestel: geen eisen aan afmetingen 

Doorgang 

· Doorgang ~antoQrfµnctie . 
hoogte toegang ruimtes 

Doorgang woonfunctie · s 

hoogte toegang ruimtes 

Toegankelijkheid 

.':J:'oegank:elijkheid kantoorfunctie 
Minimale omvang toegank:elijkheidssector 
Hoogteverschillen meer dan 0,02m in sector Overbrugd door hellingbaan 
Maximale hoogteverschil ingang gebouw lm 

Toegankelijkheid;:W,oonfupctie ,, >·, , ,, '"";"';, ., .. . / .. 'L'>d • ',,c,, ,.,., ,.:~,-= . _: :· .-,-,._,.- -c".-_·;;-. ;+ 

Minimale omvang toegankelijkheidssector 35% vloeroppervlak verblijfsgebied 
Hoogteverschillen meer dan 0,02m in sector Overbrugd door lift 
Maximale hoogteverschil ingang gebouw 0,02m 

Aantal toiletruimten 

?• 

Sanitair k:antoorfurictie >~,-it:h ( A xg;++::·<J+:d}+ .·\\•1;< <, .. ·. 
~--• ·. "•" .· ., . , ., •, ' '" P \f'Jf;)F> < « t 

Minimale aantal toiletruimten 1 per 360m2 

Minimaal2 
Minimale hoogte toegang 2,lm 
Aantal integraal toegankelijk toiletruimten 1 op 10 toiletruimten, minimaal 1 
(omvang 1,65m x 2,2m) 

... •.·· 
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. Sanitair woonfunctie · 
Minimale aantal toiletruimten 
Minimale hoogte toegang 
Aantal integraal toegankelijk toiletruimten 

Daglicht 

· Daglicht ~antoorfunctie 
Minimale daglichtoppervlakte gevel 

Wering van vocht 

Vochtw~ring kantooxfuilctie ::. 
Temperatuur binnenzijde/buitenzijde 
scheidingsconstructie (NEN 2778) 

Vochtwering woonfunctie 
Temperatuur binnenzijde/buitenzijde 
scheidingsconstructie (NEN 2778) 

Luchtverversing 

1 per 125m2 

2,3m 
minimaal 1 in gebouw 

Minimaal 0,5m2 

De capaciteit van de installatie wordt bepaald aan de hand van NEN 1087 

Lu,chtverversing kantoorfunctie. "'"' 
Capaciteit installatie verblijfsgebied 
Capaciteit installatie verblijfsruimte 

Capaciteit installatie verblijfsruimte 

Geluidwering gevel 

Geluidswering gevel kantoorfunctie 
Geluidwering gevel (NEN 5077) 
lndien geluidsbelasting > 60 dB 
(Wet geluidhinder) 

Geluidswering gevel woonfunctie 
Geluidwering gevel (NEN 5077) 
Indien geluidsbelasting > 55 dB 
(Wet geluidhinder) 

Minimaal 20 dB 
Minimaal 20+(geluidsbelasting-60) dB 

" .... / 
····· 

Minimaal 20 dB 
Minimaal 20+(geluidsbelasting-55) dB 

<:> 
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Contactgeluidisolatie 

Ten aanzien van contactgeluidisolatie gelden de volgende isolatie-indexen zoals bepaald volgens NEN 
5077 
Contactgeluidsisolatie tussen kantoorfunctie en woonfunctie 
Tussen besloten ruimte en verblijfsgebied O dB 
woonfunctie 
Tussen besloten ruimte en niet-verblijfsgebied van -5 dB 
woonfunctie 

Contactgeluidsisolatie woonfunctie 
Tussen besloten ruimte en verblijfsgebied 
Tussen besloten ruimte en niet-verblijfsgebied van 
woonfunctie 

lnbraakwerendheid 
Deze wordt bepaald aan de hand van NEN 5096: 
Inbraakwerendheid kantoorfunctie 
Geen eisen 

Inbraakwerendheid woon:functie 
Deuren, ramen, kozijnen 

Brandwerendheid hoof ddraagconstructie 

Brandwerendheid hoofddraagconstructie kantoorfunctie 
Brandwerendheid hdc (NEN 6702) 90 minuten 

Brandwerendheid hoofddraagconstructie woonfunctie • . . . 
Brandwerendheid hdc (NEN 6702) I 120 minuten 

Beperking ontwikkeling van brand 

Voor constructieonderdelen tussen 2,5m en 13m, niet zijnde deur, raam ofkozijn geldt (NEN 6065): 
Brandwerendheid constructieori.derdelen>ianfoorftmctie 
Zijde grenzend aan rookvrije vluchtroute klasse 4 

Brandwerendheid constructieonderdelen woonfunctie 
Zijde grenzend aan rookvrije vluchtroute 

Beperking van uitbreiding van brand 

Brandcompartimenten kantoorfunctie . 
. 

Opdeling in I Brand- en rookcompartimenten 
maximale omvang brandcompartiment I 10oom2 

Brandcompartimenten woonfunctie . 

Opdeling in Brand- subbrand- en rookcompartimenten 
maximale omvang brandcompartiment 1000 m2 

maximaal 6 woningen in brandcompartiment 
>6 woningen in be dan maximaal 800 m2 
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Loopafstand 

Lo9pafstanden l~ ,. ... - .. . ~le ·\:: t: / ··. • .. · 

······ ,.it · > •···· 
· .. 

verblijfsgebied tot toegang rookcompartiment maximaal 45m 
verblijfsruimte tot toegang rookcompartiment maximaal 45m 
verblijfsruimte tot toegang van die ruimte maximaal 30m 
toegang rookcompartiment tot toegang maximaal 30m 
vluchttrappenhuis 
rookcompartiment tot brandweerlift maximaal 75m 

gemeenschappelijk verblijfsgebied en toegang subbrandcompartiment 
gemeenschappelijk verblijfsruimte en toegang subbrandcompartiment 
niet-gemeenschappelijk verblijfsruimte en toegang subbrandcompartiment maximaal 15m 
afstand tussen twee toegangen rookvrije vluchtroute maximaal 30m 
toegang sub brand- of rookcompartiment en toe gang vluchttrappenhuis maximaal 45m 
toegang subbrandcompartiment en toegang brandweerlift maximaal 90m 

Doorvalbeveiliging 

Breedte openingen afscheiding 
alleen in gebied mede bestemd voor bezoekers geldt: 
maximaal 0, lm tot een hoogte van 0,7m 
geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 en 0, 7 

maximaal 0,5m boven een hoogte van 0, 7m 

Trapafmetingen 

Minimum breedte van de trap 
Minimum vrij hoogte boven de trap 
Maximum hoogte van de trap 
Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht 
op de voorkant van de trede 
Maximum hoogte van een optrede 
Minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de 
voorkant van <lat vlak 
Minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, 
gemeten loodrecht op de voorkant van <lat vlak 
Minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 

Verlichting 

1,1 m 1,2m 
2,1 m 2,3m 
4m 4m 
0,21 m 0,24m 

0,21 m 0,185 m 
0,17m 0,17m 

0,23 m 0,23m 

0,3 m 0,3m 

Voor een kantoorfunctie geldt <lat de verlichtingsinstallatie in verblijfsruimtes de vloer kan verlichten 
met een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux. Bovendien moet de installatie zijn aangesloten op 
een voorziening voor noodstroom. 

Energiegebruik 
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epc volgens NEN 5128 
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Bijlage 5 Toevoegingen op hoofdstuk 5 

Werkruimte en woonruimte (§ 5.3.5.) 

Kantoorfunctie (§ 5.3.5.) 
Werk:plekken kunnen op diverse wijzen in een kantoor geplaatst worden. Als basisvonnen voor 
onderdelen van de kantoorinrichting kunnen onderscheiden worden: 

kamerkantoor (cellenkantoor): in dit traditionele kantoor liggen de kamers aan de gevels. De 
kamers zijn meestal twee, soms drie traveeen breed en worden door een, twee en drie personen 
gebruikt; 
open kantoor (kantoortuin): een grote, doorlopende ruimte zonder bouwkundige afscheidingen 
waarin ten minste 12 werk:plekk:en zijn opgesteld; 
groepskantoor: deze kantoorvorm kent middelgrote kamers waarin tussen 4 tot 10 werknemers zijn 
gehuisvest. Deze vonn is geschikt voor groepen medewerkers die hetzelfde soort werk, vaak 
routinewerk of werk in projectvorm, verrichten; 
kloosterkantoor: dit concept bestaat uit een open kantoor met daaromheen cellen voor 
geconcentreerd werk, overleg oftelefooneren. De cellen zijn te reserveren voor alle gebruikers van 
het open kantoor; 
combikantoor (ook wel cocon (communicatie/concentratie)kantoor genoemd): dit concept is het 
spiegelbeeld van het kloosterkantoor. Het gaat uit van kleine individuele werkkamers of kamers 
voor maximaal twee personen gesitueerd aan de gevel, en groepsruimte voor overleg, archief, 
documentatie, ontspanning en pauze en eventuele extra werkplekk:en in de middensector. Wanden 
tussen de kamers en de groepsruimte zijn meestal doorzichtig; 
groepskantoor met wisselwerkplekk:en: dit concept wordt toegepast bij organisaties met veel 
buitendienstmedewerkers. Deze komen vaak een dag in de week naar kantoor voor overleg, 
telefoneren en rapporten uitwerken. Ook wordt er vaak op kantoor getelefoneerd om afspraken 
voor de rest van de week te maken. Dit kantoorconcept voorziet in wisselwerkplekk:en voor de 
buitendienstmedewerkers en een groepswerkplek voor de andere medewerkers; 
hotelkantoor: in dit concept worden alleen kantoorfaciliteiten verhuurd per werk:plek of faciliteit 
per korte tijdseenheden. Het hotelkantoor levert huisvesting op individueel niveau, terwijl 
'klassieke' kantoren huisvesting voor organisaties leveren. De hotelkantoren worden voomamelijk 
gebruikt voor tijdelijke huisvesting; 
leankantoor: in dit kantoor is er geen sprake meer van huisvesting. De kantoorwerkplek bestaat uit 
een mobiele telefoon en een laptopcomputer die thuis, bij een klant, onderweg of in een 
hotelkantoor gebruikt worden. 

De verschillen in organisatie die leiden tot de verschillen in indeling worden bepaald door verschillen 
in: 

de taken van de medewerkers; 
de gewenste communicatiefaciliteiten; 
de organisatiestructuur; 
de bedrijfscultuur. 

Woonfunctie (§ 5.3.5.) 
Ruimtes die in een woning gerealiseerd moeten worden zijn: 

een opstelplaats voor een wasmachine gerealiseerd worden (0,6m x 0,6m);*2 

een opstelplaats voor een kooktoestel gerealiseerd worden (0,6m x 0,6m); 
een opstelplaats voor een aanrecht gerealiseerd worden, (1,5m x 0,6m); 
een meterruimte gerealiseerd worden, deze mag niet in directe verbinding staan met 
verblij fsruimte, toiletruimte of badruimte; 

2 De eisen met een '*' komen te vervallen in het nieuwe bouwbesluit dat geldig wordt vanaf l januari 2003. De 
gedachte hierachter is ontwerpers meer vrijheid te geven en dat woningen zonder deze ruimtes toch niet 
gerealiseerd zullen worden omdat ze dan niet marktconfonn zijn. De eisen zullen voor dit onderzoek wel 
meegenomen worden; 
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minimaal 1 toiletruimte per woning gerealiseerd worden (0,9m x 1,2m en 2,3m hoog); 
minimaal 1 badruimte per woning gerealiseerd worden (1,6m2

, 0,8m breed en 2,3m hoog); 
een private buitenruimte gerealiseerd worden. (minimale oppervlakte 5% van gbo van de woning 
met een minimale breedte van 1,30m);* 
bergruimte gerealiseerd worden. (minimale oppervlakte 6,5% van gbo van de woning);* 

Thermisch comfort(§ 5.5.1.) 
Volgens arbowetgeving kunnen de volgende vuistregels worden aangehouden: 

Temperatuur 
Luchtemperatuurverschil (tussen niveau van het hoofd en 
niveau van de enkels) 

Oppervlaktetemperatuur van de vloer 
Gemiddelde luchtsnelheid 
Stralingsasymetrie (ten gevolge van o.a. de ramen ofkoude, 
ten opzichte van een klein verticaal vlak, 0,6m boven de vloer) 
Stralingsasymetrie (ten gevolge van het (warme) plafond ten 
opzichte van een klein horizontaal vlak, 0,6 m boven de vloer 

20-24 °C 
<3 °C 

19-26 °C 
< 0,15 m/s1 
< 10 °C 

<5 °C 

23-26 °C 
<3 °C 

< 0,25 m/s1 
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Bijlage 6 Toetsing hoogbouwprojecten 

Toetsing woontoren Smalle Haven, Eindhoven 

Parkeercapaciteit is I op 
112 rn2

• Dit is een tekort van 
32 parkeerplaatsen. 

Voldoet 

De capacttett van e t en 1s 
te laag 
Liften zijn niet uitwisselbaar 

Voldoet 

Voldoet met de oprnerking 
dat het aantal rnogelijke 
indelingen beperkt is door 
de relatief srnalle opzet van 
de plattegrond 

Voldoet 

Plaatsmg schachtrutrnte 
belernrnert het aantal 
indelingsrnogelijkheden 

Voldoet 

Woongebruikers profiteren van rneer 
parkeerplaatsen 

Toevoegen t . Ott et t tot een 
stichtingskosten-verhoging van 2,7%. 
V erplaatsen entree in plattegrond. Dit kan 
kostenneutraal 
Woongebruikers profiteren van snellere liften. 
Kantoorgebruikers pro tteren van lutere 
trappen 

Kantoorgebruikers profiteren van te openen 
geveldelen 

Verplaatsen schachtrutrnte naar rneer centrale 
plaats in de plattegrond. Dit kan 
kostenneutraal 

Draagverrnogen vloeren en constructtehoogte 

~ ~ ~~~-~~-=-,...--1 verhogen. Dit leidt tot een 
stichtingskostenverhoging van 6,8% 
Woongebruikers profiteren van hogere 
verdiepingen 

Capaciteit installatie is te 
laag, koeling ontbreekt 
Verdeling leidingen is niet 
aanpasbaar 

:, ® J! •• ,1 
Koeling realiseren en capaciteit ventilatie 
verhogen .. Dit leidt tot een 
stichtingskostenverhoging van resp. 2,3% en 
0,3%. 
Leidingen aanpasbaar realiseren. Dit kan 
kostenneutraal 
Woongebruikers profiteren van koeling en 
capaciteit 
Kantoorgebruikers pro teren van rneer 
daglicht en uitzicht. 
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Kantoorgebruikers profiteren van lager 
energiegebruik. (lagere energierekening) 
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Toetsing Kennedytoren, Eindhoven 

Voldoet met I pp. op 90 m2 

en mogelijkheid tot bijhuren 
Woongebruiker kan profiteren van het grotere 
aantal parkeerplaatsen. 

Voldoet niet L1ften en trappen naar een meer centrale 
plaats in de plattegrond verplaatsen. Dit kan 

~C~a_p_a-c1~te~1~t -v~ol~ o-et~, ----i kostenneutraal 

uitwisselbaarheid niet 

Voldoet (net) met 

Womngmde mg voldoet met 
Omvang voldoet, maar wel 
te veel vloeroppervlak op 
een verdieping voor maar 
vier woningen. 

Voldoet met, geve 1s met 
(voldoende) te openen 
Toren heeft een ongunstige 
noordzijde 

Voldoetmet 

Capaciteit voldoet 
Verdeling leidingen voldoet 
niet doordat deze niet 
aanpasbaar is. 

Geluidwenng gevel voldoet 
Aansluiting 
woningscheidende wanden 
op gevel niet mogelijk 
Zonwenng vo doet 
Te openen ramen voldoet 
niet 

Omvang trappen aanpassen. D1t le1dt tot een 
opbrengst-vermindering van 0,2% 
L1 en en trappen naar een meer centra e 
plaats in de plattegrond verplaatsen. Dit kan 
kostenneutraal. 

Het gevelontwerp 1ent zo aangepast te 
worden dat het mogelijk wordt de gevel op 
sommige plaatsen te openen is. Dit leidt tot 
een stichtingskostenverhoging van ongeveer 
3,2%. 
Kantoorgebruiker profiteert van te openen 
gevel. 
Schachtrwmtes verplaatsen naar een meer 
centrale plaats in de plattegrond. Dit kan 
kostenneutraal 

Sc ac tru1mtes verp aatsen naar een meer 
centrale plaats in de plattegrond. Dit kan 
kostenneutraal. 

Woongebruiker profiteert van meer indelings
mogelijkheden 

Woongebruiker kan profiteren van hogere 
ruimtes 

Het verloop van de leidingen dimensioneren 
volgens woningindeling en schakelbaar 
uitvoeren. Dit kan kostenneutraal 

Woonge ru1 er pro 1teert van meer g 1c t 
en uitzicht. 

Gevelontwerp aanpassen zodat wanden 
aangesloten kunnen worden op de gevel. 

Het gevelontwerp tent zo aangepast te 
worden dat het mogelijk wordt de gevel op 
sommige plaatsen te openen is. Zie private 
buitenruimte 
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Voldoetmet 

V erhogen brandwerendheid 
hoofddraagconstructie. Dit leidt tot een 
stichtings-kostenverhoging van I% 

Het gevelontwerp dient zo aangepast te 
worden dat het mogelijk wordt wanden 
aan te sluiten .. 
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Verge/ijking verkoopwaarde Kennedytoren met woonfunctie i.p. v. kantoorfunctie 

In paragraaf 7 .3. is het ontwerp van de Kennedytoren getoetst aan de beoordelingscriteria voor een 
uitwisselbaar kantoor- /woongebouw. Hierbij is het zinvol een vergelijking te maken tussen de 
verwachte verkoopwaarde van het gebouw met een kantoorinvulling en het gebouw met een 
wooninvulling. Zo wordt bekeken of het voor de verkoopwaarde van het gebouw in de huidige 
Eindhovense markt zinvol geweest zou de extra voorinvestering in flexibiliteit te maken. 
In de volgende figuren B7.l. en B7.2. wordt de berekening die hiervoor is gemaakt uiteengezet. 

I I 
11111 

Woningen 

Kanmor 

13.000 m.2 brum 
(bvo) 

= ll.000 m.2 netto xverlmopwaarcle = bedrag 

6.500 m.2 brum 
(bvo) 

Totale verkoopwaarde kantoor 

verkoopwaarde kantoor 

bruto vloeroppervlak (bvo) 

Verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) 

(vvo) kanmor 

= 5.500 m.2 netto x verlmopwaarcle = bedrag 
(vvo) kanmor 

+ 

Totale verlmopwa.arde kanmor = bedrag X 

De vergelijking is gemaakt op basis van het verschil in totale 
verkoopwaarde van de toren. Hiervoor is de totale 
verkoopwaarde van het gebouw met een kantoorinvulling 
vergeleken met de totale verkoopwaarde van het gebouw met 
een wooninvulling. 

De gevraagde huurprijs voor de Kennedytoren is momenteel 
(okt 2002) eurol8l,-/m2/jaar. Omdat de kantorenmarkt onder 
druk staat is de verkoopwaarde voor e181,-, el 71,- en e161,
bekeken. De verkoopwaarde wordt bepaald door de huurprijs 
te delen door het bruto aanvangsrendement (BAR). Dit is het 
rendement dat een belegger minimaal op zijn investering 
verwacht. Dit varieert in de huidige markt tussen +/- 6,5% en 
8,5% en is voomamelijk afhankelijk van de locatie. 
Aangehouden is hier een rendement van 7%. 

Het totale bruto oppervlak van de Kennedytoren. 
Uitgangspunt is dat de toren 21 verdiepingen heeft van ieder 
930 m2 • Dit is in totaal +/- 19.500 m2 (bvo). 
Omdat een aantal ruimtes niet geschikt zijn voor een 
woonfunctie vanwege gebrek aan uitzicht wordt aangenomen 
dat maximaal 2/3 van het oppervlak van de toren geschikt is 
voor woningen. Dit betekent 13.000 m2 (bvo) flexibel 
oppervlak en 6.500 m2 (bvo) niet flexibel oppervlak. 

Het netto te verhuren vloeroppervlak van de toren. Dit is 
11.000 m2 (vvo) flexibel oppervlak en 5.500 m2 (vvo) niet 
flexibel oppervlak. 
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Niet fle:dbel 

Gebruiksoppervlak (gbo) 

Verkoopwaarde woonfunctie 

= 9.800 m2 netto xverlmopwaarde = hedrag 
(po) woningen 

= 5.500 m2 netto xverlmopwaarde = bedrag 
(wo) lmntoor 

+ 

Totale verlmopwaarcle woonfunctie = hedrag Y 

Dit is het te verkopen vloeroppervlak in een woonfunctie. Een 
kantoorgebouw kent relatief meer te verhuren ruimte dan een 
woongebouw. Het gbo is kleiner dan dan het vvo. Het 
gebruiksoppervlak is hier ongeveer 9800 m2

• 

De verkoopprijs van de woonfunctie is gebaseerd op de 
Eindhovens appartementenmarkt. Van alle te koop staande 
woningen (okt 2002) voor een hogere prijs dan e200.000,
varieert de verkoopprijs(vrij op naam) per m2 van el821,-/ m2 

tot e3678,-/m2, met een gemiddelde van e2576,-/m2
• 

Omdat de toren op een erg gunstige locatie staat en een hogere 
kwaliteit kent wordt uitgegaan van een verkoopwaarde van 
e2800,-

Nadat bedrag X en bedrag Y bekend zijn is de relatieve extra opbrengst van een invulling met een 
woonfunctie ten opzichte van een kantoorfunctie bepaald. Hiervoor is de volgende formule gebruikt: 

Relatieve extra opbrengst woonfunctie ten opzichte van kantoorfunctie: 

bedrag Y - bedrag X 
bedrag X 

!Relatieve extra opbrengst woonfunctie ten opzichte van kantoorfunctie = -3%! 
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!Relatieve extra opbrengst woonfunc:tie ten opzichte van kantoorfunctie 1%! 

!Relatieve extra opbrengst woonfunc:tie ten opzichte van kantoorfunctie 4%! 

Conclusie deelonderzoek 
Uit deze schema's blijkt <lat het voor de verkoopwaarde van een binnenstedelijk hoogbouwproject 
weinig uitmaakt of het een kantoorfunctie of een woonfunctie heeft. Afhankelijk van de marktsituatie 
kan de verkoopwaarde hoger uitvallen voor zowel kantoorfunctie als voor woonfunctie en het is dus 
niet zo <lat de verkoopwaarde van een gebouw met een kantoorfunctie altijd hoger uitvalt. 

Op de volgende bladzijde is voor een grotere range aan waarden aangegeven tussen welke waarden het 
verschil in verkoopwaarde kan varieren. Ook uit deze schema's blijkt <lat afhankelijk van de 
marktsituatie de verkoopwaarde hoger kan uitvallen voor zowel kantoorfunctie als voor woonfunctie. 
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Vergelijking verkoopwaarde woonfunctie ten opzichte van kantoorfunctie in de Kennedytoren 
19530 m2 

16600 m2 

11067 m2 

9765 m2 

5533 m2 

181 euro/m2/jaar 

-6.404.838,- -5.263.456,-
-5.428.338,- -4.286.956,-
-4.451.838,- -3.310.456,-
-3.475.338,- -2.333.956,-
-2.498.838,- -1.357.456,-
-1.522.338,- -380.956,-

-4.203.600,-
-3.227.100,-
-2.250.600,-
-1.274.100,-

-297.600,-
678.900,-

!relatieve extra verkoopwaarde woonfunctie varieert van : -•t=•••· L..-____ t;,;.;ot 

171 I euro/m2/jaar 

-5.678.723,-
-4.702.223,-
-3.725.723,-
-2.749.223,-
-1 .772.723,-

-796.223,-
180.277,-

-3.599.100,-
-2.622.600,-
-1 .646.100,-

-669.600,-
306.900,-

1.283.400,-
2.259.900,-

!relalieve extra verkoopwaarde woonfunctie varieert van: --~,i-111.L..-____ _. 
161 I euro/m2/jaar 

-2.994.600,-
-2.018.100,-
-1 .041.600,-

-65.100,-
911.400,-

1.887.900,-
2.864.400,-
3.840.900,-

!relatieve extra verkoopwaarde woonfunctie varieert van: -•·•·••L---------

-3.216.838,-
-2.240.338,-
-1.263.838,-

-287.338,-
689.162,-

1.665.662,-

-2.295.860,-
-1.319.360,-

-342.860,-
633.640,-
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Toetsing Jungerhanstoren, Rotterdam 

Minimale omvang voldoet 
Oppervlakte laag te groot 
voor indeling met 4 
woningen 
Aantal woningen bebben 
een orientatie op het 
noorden. 
Voldoet niet, gevel is niet 
voldoende te openen 

Voldoet met, scbacbtruimtes 
niet gescbikt voor 
woningindeling 

Voldoet met 3,60m 

Voldoet met 

Vo oet met, geve 1s op 
aantal plaatsen niet 
voldoende te openen, zo is 
direct contact met 
buitenlucbt niet mogelijk in 
vides. 

In de ontwikkeling wordt al gestreefd 
naar meer pp. Indien niet mogelijk is bet 
gebouw minder markt-conform voor 
beide functies . 

L1ften verplaatsen naar meer centrale 
plaats in plattegrond. Mogelijkheid tot 
realiseren scbeidende wand. 

L1ften verplaatsen naar meer centrale 
plaats in plattegrond. Trappenhuizen 
verweven met elkaar. 
Uitzicbt over stad kan compenseren voor 
noordorientatie 

t.b.v. bet reahseren van loggia's moet 
gevelontwerp aangepast worden. Dit plus 
bet vergroten van de overige 
gevelopeningen leidt tot een verboging 
van de sticbtingskosten van 2,5% 
V erplaatsen schacbtruimtes 

Constructle 1mens1oneren op woone1s. 

Het verloop van de leidingen 
dimensioneren volgens woningindeling 
en scbakelbaar uitvoeren. Dit kan 
kostenneutraal 

Aantal gevelopenmgen moeten groter 
worden gedimensioneerd. Zie voor 
fmanciele gevolgen punt 6 private 
buitenruimte 

Grotere gevelopenmgen met te openen 
ramen realiseren in bet ontwerp. Zie ook 
punt 6 private buitenruimte en punt 16 
visueel comfort 
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Voldoet brandwerende 
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Bijlage 7 Kostenraming extra investering hoogbouwprojecten 

Deze bijlage hoort bij de toetsing van de hoogbouwprojecten in hoofdstuk 7. Een belangrijke vraag ten aanzien 
van het concept is wat de extra kosten zijn van de aanpassingen die nodig zijn om het gebouw flexibel op te 
zetten. Er is voor gekozen om deze extra investering uit te drukken als een percentage van de stichtingskosten. 
Om een vergelijking te kunnen maken tussen extra opbrengst en de kosten hiervoor is het van belang dat het 
vergelijk wordt gemaakt met de totale extra kosten, de stichtingskosten. De extra opbrengsten zijn voor de 
Kennedytoren hiervoor bepaald. 
Voor de berekening van de extra kosten die hiervoor gemaakt moeten worden is gebruik gemaakt van de 
kostenkengetallen voor kantoorgebouwen en woongebouwen (appartementengebouw). Zie hiervoor de 
bijgevoegde elementenbegroting. In deze begroting zijn gemiddelde waarden opgenomen. Over het algemeen 
geldt dat voor hoogbouw relatiefhogere bouwkosten gerekend moeten worden. De aanname wordt gedaan dat 
de verhoudingen tussen de kosten voor woningbouw en kantoorbouw voor laag- en hoogbouw hetzelfde blijven. 
Uit de toetsing van de projecten blijkt dat het niet eenvoudig te bepalen is waar extra kosten gemaakt moeten 
worden. Voor criteria waar niet aan wordt voldaan zijn veelal meerdere oplossingen mogelijk om het aspect wel 
te laten voldoen. Om te kunnen bepalen wat de extra investering is, zou per criterium bekeken moeten worden 
welke oplossingen mogelijk zijn. Van al deze mogelijkheden zou de extra investering moeten worden berekend 
en de financieel meest gunstige oplossing gekozen moeten worden. Deze afweging wordt daarbij bemoeilijkt 
doordat de te genereren oplossingen meestal betrekking zullen hebben op meerdere beoordelingscriteria. 
Omdat het bepalen van de financiele consequenties niet het hoofddoel is van dit onderzoek en vanwege de 
beschikbare onderzoekstijd is ervoor gekozen een aantal aannames te doen omtrent de benodigde aanpassingen 
en kosten hiervan. Deze cijfers kunnen dan ook niet gezien worden als meer dan een indicatie omtrent de orde 
van grootte van de extra investering. 

Woontoren Smalle Haven 

In paragraaf7.2. wordt de woontoren Smalle Haven getoetst op flexibiliteit. De financiele gevolgen hiervan 
worden hieronder bepaald. 

Capaciteit /iften 
Omdat de capaciteit van de liften niet voldoende is voor een kantoorbezetting, is het noodzakelijk de capaciteit 
van de liften te verhogen. In de huidige situatie is de meest noordelijke lift (zie figuur 7.2. in verslag) alleen 
bedoeld voor de eerste 5 lagen. Op basis van een analyse van het aantal liften in de kantoorgebouwen zoals 
weergegeven in bijlage 6 wordt de aanname gedaan dat voldaan kan worden aan de gewenste liftcapaciteit 
wanneer deze lift zou worden doorgetrokken tot de bovenste laag. 
De extra lift neemt ruimte in beslag wat ten koste gaat van verhuurbare ruimte. Op 23 lagen neemt de liftruimte 
+/-6 m2 meer ruimte in beslag, in totaal 138 m2

• Ten opzichte van de totale te verhuren vloeroppervlakte van de 
toren (+/-6700 m2 gbo) is dit ongeveer 2%. Deze 2% wordt voor dit onderzoek meegenomen als een kostenpost. 
De kosten van de liftinstallatie worden bepaald door kosten voor de motor, cabine en stopplaatsen. Omdat motor 
en cabine al aanwezig zijn in het ontwerp moet voor de extra liftcapaciteit 23 extra stopplaatsen worden 
gerealiseerd. De bouwkosten3 hiervan kunnen worden geraamd op 23 x euro 4500,-= euro 103.500,-. 
De stichtingskosten van de woontoren worden geraamd op 19,3 miljoen euro4

• Gemiddeld geldt voor een 
woonbouwproject dat de stichtingskosten bestaan uit circa 60% bouwkosten, 20% grondkosten 20% bijkomende 
kosten5

• Omdat verdere kostengegevens van de woontoren Smalle Haven onbekend zijn wordt de aanname 
gedaan dat de verhouding tussen bouwkosten, bijkomende kosten en grondkosten hiermee overeen komen. Dit 
betekent dat de bouwkosten van de woontoren ongeveer 11,6 miljoen euro zijn. De extra investering voor de lift 
is dan 0,9% van de bouwkosten. Doordat de grondkosten niet gerelateerd zijn aan de bouwkosten en bijkomende 
kosten wel (bijvoorbeeld het architectenhonorarium) werkt een verhoging van de bouwkosten niet volledig door 
in de stichtingskosten. Dit betekent dat de relatieve verhoging van de bouwkosten bij bovenstaande 
uitgangspunten v.oor 80% doorberekend kan worden naar de stichtingskosten. De kosten voor de extra lift zijn 
dan 0,7% ten opzichte van de stichtingskosten. 

3 Kengetal gebaseerd op interviews met kostendeskundigen, zie literatuurlijst. 
4 gegeven uit artikel 'Vesteda presenteert plan voor (woon)toren in Eindhoven' in 'Vastgoedmarkt' , maart 2002; 
5 gebaseerd op kostenkengetallen die gehanteerd worden voor het maken van een financiele raming in de 
ontwerpfase van een woningbouwproject binnen Heijmans IBC Vastgoed. Zie hiervoor bijgevoegde 
elementenbegroting. 
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De kosten voor bet verlies aan ruimte plus de kosten voor de lift leiden tot een totale verboging van de 
sticbtingskosten van ongeveer 2,7%. Omdat de zeggingskracbt van dit getal is aangetast door bet aantal 
aannames wordt een orde van grootte van 3% aangebouden. 

Constructie 
De vloeren van de woontoren moeten op een bogere belasting worden gedimensioneerd en de verdiepingsboogte 
moet boger zijn om een kantoorindeling mogelijk te maken. Hierdoor moet er meer materiaal zoals beton en 
staal worden verwerkt, moet ook de fundering een boger draagvermogen bebben en moet er ook meer 
geveloppervlakte worden gerealiseerd. 
De gemiddelde kosten voor de constructie van de bovenbouw is voor woningbouw euro152,-/m2 en voor 
kantoorbouw euro l 70,-/m2

• Het verscbil is euro I 8,-/m2
• De gemiddelde bouwkosten voor woningbouw liggen op 

euro667,-. De verboging van de bouwkosten is dan 18/667 = 2,7%. 
De gemiddelde kosten voor de fundering is voor woningbouw euro36,-/m2 en voor kantoorbouw euro40,-/m2

• 

De verboging van de bouwkosten is door de fundering 4/667 = 0,6%. 
De verboging van de verdiepingsboogte leidt ook tot een boger gebouw. De kostenkengetallen zijn gebaseerd op 
een verdiepingsboogte die veel wordt gerealiseerd binnen traditionele kantoorboogbouw van 3,50m. De 
verdiepingsboogte van de woontoren is 3,10m. Hierdoor moet er dus 3,50/3,10= 13% meer geveloppervlak 
gerealiseerd worden. De kosten van de gevel voor woningbouw liggen op euro70,-/m2

• voor de gesloten delen en 
euro100,-/m2.voor de open delen. Als Aangenomen wordt dat de gevel voor ongeveer 50% open is, zijn de 
gemiddelde gevelkosten euro85,-/m2

• De gevelkosten zijn dus 85/667 = 13% van de bouwkosten. Een verboging 
van de boeveelheid geveloppervlak met eveneens 13% leidt tot een bouwkostenverboging van 0,13x0,13= 1,7%. 
De totale verboging van de bouwkosten door aanpassing aan de constructie bedraagt dan 2,7 + 0,6 + 1,7= 5%. 
Als deze verboging voor 80% doorberekend wordt naar de sticbtingskosten worden deze bierdoor verboogd met 
4%. Voor deze berekening zijn verder de aannames gedaan dat bet toegestaan is boger te bouwen dan 90 men 
dat er niet op een dieper gelegen grondlaag gefundeerd boeft te worden. 

Installatie 
De kosten voor de installatie binnen woongebouwen liggen volgens de elementenbegroting tussen eurol2.000,
en euro19.400,- (fl.26.500,- en fl.42 .700,- in de begroting) per woning (160m2

). Gemiddeld euro15.700,- en 
euro100,-/m2

• Omdat de extra kosten die gemaakt moeten worden alleen betrekking bebben op ventilatie en 
verwarming moeten de kosten voor electra niet worden meegerekend. Dit is gemiddeld euro25,-/m2

• De kosten 
van de verwarmings- en ventilatie-installaties zijn dan euro75,-/m2 voor woningbouw. 
Uitgaande van een in kantoorgebouwen veel gerealiseerd installatiesysteem (35W/m2

) zijn de kosten voor deze 
installaties euro154,-/m2 (fl.340,- in de begroting). 
Het verscbil in bouwkosten wordt bierdoor 154 -75/667 = 12%. Wanneer dit voor 80% doorberekend wordt naar 
de sticbtingskosten komt de verboging in de orde van grootte van 10% te liggen. 

Detotale verboging van de sticbtingskosten komt volgens bovenstaande berekening te liggen op ongeveer 
3+4+ 10 = 17% te liggen. Hierbij moet nadrukkelijk vermeld worden dat dit cijfer tot stand is gekomen op basis 
van een aantal aannames ten aanzien van zowel concept als kengetallen. Hierom kan dit getal niet gezien worden 
als meer dan een globale indicatie. 
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Kantoortoren Kennedytoren 

In paragraaf7.3. in het verslag is de kantoortoren Kennedytoren getoetst op flexibiliteit. De financiele gevolgen 
hiervan worden hieronder bepaald. 

Trappen 
De trappen moeten zouden opgezet moeten worden volgens woningmaatvoering. Dit zou ongeveer 1,5 m2 extra 
per laag in beslag nemen. De bruto oppervlakte van een verdieping binnen de Kennedytoren is ongeveer 930 m2 

(bvo). Dit is ongeveer 790 m2 netto kantoorvloeroppervlakte (vvo). Deze extra trapomvang betekent dan 0,2% 
minder te verhuren/verkopen oppervlakte. Deze vermindering in opbrengst wordt voor dit onderzoek 
meegenomen als een kostenpost. 

Geve/ 
De extra kosten die gemaakt moeten worden voor de gevel worden veroorzaakt door de te openen ramen en 
puien zoals aangegeven in figuur 7. 7 in het verslag. Om te kunnen voldoen aan de woonwensen wordt de 
aanname gedaan dat zo'n 30% van het gevel te openen moet zijn om te kunnen voldoen aan de bewonerswens. 
De kosten van een open te schuiven pui worden geraamd6 op ongeveer euro270,-/m2, een niet te open te schuiven 
pui op euro200,-/m2

• Dit is een verschil van ongeveer 35%. De kosten voor de gevel vallen dan 35% hoger uit 
voor 30% van de gevel, dit is een verhoging van de gevelkosten (0,35 x 0,3=) 11 %. Als, in navolging van de 
elementenbegroting, aangenomen wordt dat de gevelkosten 22% van de bouwkosten uitmaken leidt dit tot een 
verhoging van de bouwkosten van 2,4% en een verhoging van de stichtingskosten van l,9%. 
De kosten voor het aanbrengen van de benodigde doorvalbeveiligingen kunnen worden geraamd op 42m per laag 
x 21 lagen x euro 270/m2 = euro240.000,-. Omdat gegevens over de stichtingskosten van de Kennedytoren 
onbekend zijn is aangenomen dat deze op ongeveer 90% van de verkoopwaarde (+/- 40 miljoen euro) van het 
gebouw ligt. De extra investering als een gevolg van het aanbrengen van de doorvalbeveiligingen komt dan neer 
op ongeveer 1 % ten opzichte van de stichtingskosten. 
De totale extra investering door aanpassing aan de gevel zou dan uitkomen op ongeveer 3% van de 
stichtingskosten. 

Brandveiligheid hdc 
De hoofddraagconstructie voldoet niet aan de minimale brandwerendheid die voor een woonfunctie is vereist. 
Een mogelijke oplossing hiervoor is het volledig inpakken van deze constructie met brandwerende materialen. 
Een raming door kostendeskundigen wijst op een verhoging van de kosten voor de constructie van ongeveer 
euro450.000,-. Dit zou betekenen dat de bouwkosten (zie berekening doorvalbeveiliging) met ongeveer l,9% 
zouden stijgen. De stichtingskosten zouden hierdoor ongeveer 1,5% stijgen. Een orde van grootte van 2% wordt 
aangehouden. 

De totale verhoging van de stichtingskosten komt volgens bovenstaande berekening te liggen op ongeveer 0+3+2 
= 5% te liggen. Hierbij moet nadrukkelijk vermeld worden dat dit cijfer tot stand is gekomen op basis van een 
aantal aannames ten aanzien van zowel concept als kengetallen. Hierom kan dit getal niet gezien worden als 
meer dan een globale indicatie. 

6 Uitgegaan wordt van el36,-/m2 voor dichte geveldelen, e200,-/m2 voor geveldelen met ramen die niet te openen 
zijn en e270,-/m2 voor geveldelen met ramen die wel te openen zijn. De kosten voor de doorvalbeveiliging wordt 
geraamd op e200,- per strekkende meter. Deze cijfers zijn gebaseerd op interviews met kostendeskundigen. Zie 
lit. 
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Jungerhanstoren 
In paragraaf7.4 wordt de kantoortoren Jungerhanstoren getoetst op flexibiliteit. De financiele gevolgen hiervan 
worden hieronder bepaald. 

gevel 
In figuur 7 .11 is aangegeven waar de gevel van de Jungerhans aangepast moet worden om een gevelontwerp te 
krijgen die ook voldoet aan bewonerswensen. Hiervoor moeten extra kosten gemaakt worden doordat open 
geveldelen duurder zijn dan gesloten geveldelen en er daarnaast een doorvalbeveiliging aangebracht moet 
worden. Een vergelijking wordt hieronder gemaakt. 

1--------20m1---------1 

1+I ...__ _.,,._,-_____..,__1 _-__ I I • ~ 
dicht grotere ramen te openen pui met open 

doorvalbeveiliging 

Kosten huidig gevelelement Jungerhans (links in figuur 7 .11.) 
Open deel met te open ramen (aanname 50%): 5m x 1,2m = 6m2 x euro270 = 
Open deel zonder te openen ramen: 5m x 1,2m = 6m2 x euro200 = 
Dichte deel: 3,6m x 20m - 6 - 6 = 60m2 x euro136 = 
Totaal (afgerond): 

Kosten aangepast gevelelement Jungerhans (rechts in figuur 7.11) 
Open deel met te openen ramen: 2,5m x 1,80m = 4,5m2 x euro270,- = 
Open deel zonder te openen ramen: 2,5m x 1,80m = 4,5m2 x euro200,- = 
Open deel met pui: 5m x 2,20m = l lm2 x euro270,- = 
Dichte deel: 3,6m x 20m - 4,5 - 4,5 - 11= 52 m2 x eurol36,- = 
Doorvalbeveiliging: 5m x euro270,- = 
Totaal (afgerond): 

euro 1.620,
euro l.200,
euro8.160,- + 
euro 11.000,-

euro l.215,
euro900,
euro2.970,
euro7.072,
eurol.350,- + 
euro13.500,-

Het rechter gevelelement is ongeveer 23% duurder om te realiseren dan het huidige linker gevelelement. 
Wanneer de verhoudingen tussen gevelkosten en totale bouwkosten uit de elementenbegroting wordt 
aangehouden (gevelkosten 22% van de bouwkosten) zou dit leiden tot een verhoging van de bouwkosten van 
5%. Dit leidt tot een verhoging van de stichtingskosten van 4%. 
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(levensduur communicatie 1 ~ 3 jaar) 
(levensduur gebruikenwensen 5 jaar = terugverdientijd) 
B4 = 12-30m2 GO per persoon 
BS= vanaf 30m2 GO per persoon 

19 . 
INSTALi.AT/ES E 
3B 

25;000 

tbv beheer / onderhoud / ex loitatie 

boven 4 bouwl en /1 vluchtwe 

. . l minimaal F 2500 
15 

. 10 15000 tot F60000 
·.· ·•· 1;...5 

i fl: .. ·· 6 
fl · 28 
fl 20.000 
tl iO 

8~I5 
.fl 3. 
fl 25.000 

fl 5 
t] 2 
fl 2 
t1 7 
fl 10 
fl 14 
fl 20. 
fl J 

ter dan 40m2 extra vluchtwe in vel via dak 

Ebegrotafgeprijsd 

laatsen hi" sbalk / schilderwerk) 

9-4-2002 
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Project 
Locatie: 
Gemeente: 
Referentie: 
Filenaam: 
Datum: 
Bladnr: 
Element 
Code: 

5000,00: 

5000,00 · 

· >20 

500000 

500000 

m2 
m2 

(levensdJuu fn.stallades 7 -10 /oar) 
B1 • 1-5m1 GO per penoon 
B1 • 5-11m2 GO per penoon 
B4 • 11-J.Om2 GO pa penoon 
BS• vanaf 30m1 GO per penoon 

11 
INSTALLA.TIES W 
3.4 

WKO vanaf 8000-J00OOml (teruz,,erdlentl}d max. S Jaar) 

m2 
m2 

~---f,:2.-5~3ETo'.:==r:-;:-;-;-;:---,--:-;::f.-;;---:-.:._~e;2;--:+78~---~brandblus 
:......--+,:=,::;~=.;;F-->"'"r=====;..:;;:==-:~~...;....-=-:,;~~2+~5~+~3)._ __ ...... aardgas 

3-5 
4 

st 
st 
st 

iiwa :-----f.n::::z.':if:f.l':::----------ni-.,..,.,;-ni~t-------itotaal 6-10 
33-52 

st 
st 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

s 

m2 
m2 
m2 
m2 

m2bvo 
m2 
ml 
m2 
m2 
m2 

: ff 25 
fl 21 

. fl 47 
fl .'.J: 

•fl : · 30. 

3-voudig 
9,00 
7,00 

M.00 
30,00 

17.00 
3500 

90%vantijd 
maar bi'na altfd buitenlucbt 

fl 30 Roolduik/roolanelder/brandcenttale /com r 
. fl.: 250 . 2mlhoo 

75-85 Watervooraad 500m3 - 90min. / com I 0000m2 
·fl JO 
t1 · 15 

TOTAAL W INSTALLATIE BASIS 30W/M2 fl · 325 radiator-en 3V 
368 convectorom!castin 
340 radiatoren 3 V 
38:J convectorom!castin 

· 355· radiatoren4V 
398 convectoromlcastin 

TOTAAL W INSTALLATIE BASIS 75W/M2 fl 
Dus toes KW koelin tussen 30 en 40 tl · 

Ebegrctafgeprijsd 
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Afstudeerartikel 

lnleiding 
Het onderwerp van het afstudeeronderzoek is flexibele kantoor-/woonhoogbouw. 
Hieronder wordt een hoog gebouw verstaan waarbinnen zowel een kantoorfunctie 
als een woonfunctie gehuisvest kan warden. Daarbij moet dit gebouw ook relatief 
eenvoudig kunnen wisselen tussen die twee functies zonder dat daar grate ingrepen 
voor nodig zijn in hoofddraagstructuur, gevel, ontsluiting en installatie. Daarnaast 
moet het gebouw gefaseerd aangepast kunnen warden, hiermee wordt bedoeld dat 
het mogelijk moet zijn een gedeelte van het gebouw aan te passen terwijl de rest van 
het gebouw in gebruik kan blijven. Het gaat dus niet over herbestemming van het 
gebouw waarbij het gebouw gesloopt wordt tot aan het skelet en vervolgens weer 
opgebouwd voor een andere functie . 

................. ·...... Wonino~n 

Woninljtrl 

l"~ntoor 

Winkt!I:> 
~-~~ 

Figuur: waar moet het ontwerp aan voldoen om deze flexibiliteit mogelijk te maken? 

Aanleiding 
De aanleiding voor het onderzoek is geweest dat de waarde van een gebouw kan 
veranderen onder invloed van veranderingen in conjunctuur, wet- en regelgeving, 
organisaties en locatie. Deze waardeveranderingen verlopen anders voor 
kantoorgebouwen dan voor woongebouwen. Door gebouwen zo op te zetten dat 
relatief eenvoudig gewisseld kan warden tussen deze functies kan de meest gunstige 
waardeontwikkeling warden gevolgd. Een functie-uitwisselbaar gebouw zal zo meer 
rendabel geexploiteerd kunnen warden en een hogere restwaarde kennen dan een 
monofunctioneel gebouw, hierdoor wordt het exploitatierisico lager. Daarnaast wordt 
met het gebouw oak een maatschappelijk rendement behaald doordat het gunstiger 
uitvalt voor milieu en tot een verhoging van de kwaliteit van het stedelijk gebied leidt. 
Als uitgangspunt is gekozen voor hoogbouw op een binnenstedelijke locatie. 

Figuur: De meest gunstige waardeontwikkeling kan warden gevolgd met een functie-uitwisselbaar 
gebouw. 

Doelstelling en aanpak 
Meer kennis over de prestatie-eisen die moeten gelden voor uitwisselbare hoogbouw 
is gewenst. Hierbij is het van belang dat deze informatie zo vorm wordt gegeven dat 
ontwerpen beoordeeld kunnen warden en dat een advies omtrent de benodigde 



aanpassingen gegeven kan worden. De doelstelling van dit onderzoek is daarom als 
volgt geformuleerd: 

Het opstellen van een instrument dat gebruikt kan warden bij het beoordelen 
van uitwisselbaarheid van functie van een ontwerp voor hoogbouw met een 
kantoor- of woonfunctie in de ontwerpfase en het geven van een advies 
omtrent de benodigde aanpassingen. 

Doelgroepen 
Allereerst is bepaald voor welke doelgroepen binnenstedelijke hoogbouw het meest 
geschikt is. Voor kantoorhoogbouw zijn dit met name financiele instellingen, het 
verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening. Daarnaast wordt een belangrijke 
doelgroep gevormd door overheidsinstellingen. Over de bewoners van hoogbouw 
kan gezegd worden dat deze van alle leeftijden zijn, relatief kapitaalkrachtig en veel 
waarde hechten aan luxe en expressiviteit. Een groeiende woondoelgroep voor 
hoogbouw bestaat daarnaast uit bedrijven die woonruimte huren om werknemers (uit 
het buitenland) van tijdelijke huisvesting te kunnen voorzien. 

Prestatie-eisen 
Voor deze doelgroepen zijn de prestatie-eisen opgesteld. Deze prestatie-eisen zijn te 
onderscheiden in eisen en wensen. Met eisen wordt bedoeld de randvoorwaarden 
die voortkomen uit wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld brandveiligheidseisen. Met 
wensen warden de voorkeuren van de doelgroepen bedoeld die van belang zijn voor 
het realiseren van een marktconform gebouw zoals bijvoorbeeld de omvang van de 
entree of de capaciteit van de liften. De verschillen hiertussen zijn bepalend voor de 
prestatie-eisen van het flexibele kantoor-/woongebouw. Deze zijn ondergebracht in 
een checklist en een aantal hoogbouwprojecten zijn hieraan getoetst. Na deze 
toetsing is deze checklist verder aangepast naar een instrument. 

lvli nder geschikt 

I 

=---= I 

Meer geschikt 
.-------, 

I 

I 

L - --- -- .J 

Figuur: Voorbeeld prestatie-eis: beperk dragende tussenwanden, deze belemmeren indelingsvrijheid. 

Conclusie 
Uit de toetsing van de projecten is gebleken dat ten opzichte van kantoorhoogbouw 
de extra investering relatief klein is. Het blijkt namelijk dat aan de meeste prestatie
eisen voldaan kan warden door het gunstig opzetten van het ontwerp. Zo hoeft 
bijvoorbeeld het gunstig kiezen van de plaats van liften, een constructie-opzet 
waarbinnen meerdere indelingen mogelijk zijn en het koppelbaar maken van 
leidingen niet te leiden tot een extra investering. Van de 37 prestatie-eisen die zijn 
onderscheiden bleken er maar 3 te zijn die voor kantoorhoogbouw zouden leiden tot 
een extra investering . Deze 3 hebben betrekking op de aanpassing van het 
gevelontwerp en op de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie. 
Ten opzichte van woonhoogbouw viel het minder gunstig uit. Hier moeten kosten 
gemaakt warden voor het verhogen van de installatiecapaciteit, verdiepingshoogte, 
draagvermogen vloeren en liftcapaciteit. Het blijkt dus dat het vooral ten opzichte 
kantoorhoogbouw zinvol is om meer aandacht aan flexibiliteit te geven. 




