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Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

Voorwoord 

Het voorliggende rapport is het resultaat van een studie naar de flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe 
woonconcepten. 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het afstuderen aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, faculteit Bouwkunde bij de afstudeerdifferentiatie Vastgoedbeheer. 

Een groot aantal mensen zijn mij behulpzaam geweest tijdens mijn afstuderen. Op deze plaats wil ik 
daarom iedereen bedanken voor de hulp, adviezen en medewerking aan dit onderzoek. Een aantal 
personen wil ik met name bedanken. Allereerst bedank ik mijn begeleiders Jos Smeets en Willem 
Keeris voor hun uitstekende en motiverende begeleiding en inzet vanuit de TUE. Daamaast wil ik 
Elma van Heerde van Vrouwen Adviescommissie (V AC) bedanken voor haar kritische opmerkingen 
en fijne begeleiding van het onderzoek. Mijn stagebegeleider de heer Kraan, marketingleider bij het 
Bouwfonds, dank ik voor zijn interesse en inzet tijdens de stagebegeleiding en voor de mogelijkheid 
om bij het Bouwfonds stage te lopen. De heer F. Boon, verkoopleider bij het Bouwfonds, wordt 
bedankt voor zijn bijdrage aan het interview. Als laatste wil ik de bewoners van de Filmwijk in 
Almere, die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, bedanken. Zonder hen was de uitvoering van dit 
project niet gelukt. 

Eindhoven, maart 1998 
Debby van der Plas 
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Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

Samenvatting 

Het doel van <lit afstudeeronderzoek is bet bepalen van de flexibiliteit en neutraliteit van een aantal 
nieuwe woonconcepten om zo tot een aantal aandacbtspunten en ricbtlijnen te komen voor bet 
ontwerpen van flexibele en neutrale woningen. In de inleiding wordt de aanleiding van bet onderzoek 
beschreven, alsmede de probleem- en doelstelling. De tweeledige probleemstelling van <lit onderzoek 
luidt: 

1. In welke mate voldoen nieuwe woonconcepten, in tennen van flexibiliteit en neutraliteit, aan de 
voorkeuren en gebruikseisen van de bewoners, gedurende de woonduur en waardoor wordt deze 
flexibiliteit en neutraliteit veroorzaakt? 

2. Is bet mogelijk een program.ma van eisen op te stellen voor bet ontwerpen van neutrale(re) en 
flexibele(re) woningen? 

In bet literatuuronderzoek worden de sociaal-culturele, demografiscbe en sociaal-economiscbe 
ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op de vorming van buishoudenstypen, waarna een studie 
volgt naar de verandering van woonwensen en woonvoorkeuren. Het blijkt woonwensen en 
woonvoorkeuren continu aan verandering onderhevig zijn, maar deze diversificatie van woonwensen en 
woonvoorkeuren is nog niet vertaald naar een differentiatie van het aanbod, doordat het aanbod zeer 
statisch is. Het is dus verstandiger om woningen te ontwerpen die gemakkelijker kunnen worden 
aangepast aan veranderende wensen en eisen, zodat woningen langer blijven voldoen. 

Een flexibele woning is een woning die gemakkelijk kan worden aangepast aan de veranderende wensen 
van de gebruikers. Een neutrale woning is een woning die voor meerdere doelgroepen geschikt is en dus 
ook voor verschillende fasen in een huishoudenscarriere. Een aanpasbare woning is een woning die niet 
op voorhand aangepast en bestemd is voor gehandicapten of ouderen, maar is zodanig ontworpen dat een 
latere aanpassing eenvoudig en daardoor goedkoop kan plaatsvinden. Flexibiliteit, neutraliteit en 
aanpasbaarheid zijn aspecten van kwaliteit. Omdat deze aspecten gaan over de toekomstwaarde van een 
woning zijn deze aspecten van kwaliteit in <lit onderzoek de duurzame kwaliteit genoemd. De 
bruikbaarheid/functionaliteit, veiligheid, energiezuinigheid, communicatiemogelijkheden en 
belevingswaarde van de woning zijn de ondergebracht onder de noemer basiskwaliteit. Deze aspecten 
van kwaliteit zijn vertaald naar toetsaspecten die zijn gebruikt bij het opstellen van de bewonersenquete. 
Deze enquete is opgesteld om de basiskwaliteit en duurzame kwaliteit (flexibiliteit, neutraliteit en 
aanpasbaarheid) van een aantal nieuwe woonconcepten in de Filmwijk in Almere te onderzoeken. Er 
zijn vier projecten geselecteerd die het beste voldeden aan een aantal gestelde eisen van flexibiliteit en 
neutraliteit. 

De resultaten van het bewonersonderzoek laten zien <lat het de basiskwaliteit van woningen nogal eens te 
wensen over laat. V ooral de hoeveelheid bergruimte, grootte van de keuken, geluidsisolatie, plaats en 
draairichting van ramen en deuren, plaats van de radiatoren blijken knelpunten te zijn van de cases in <lit 
onderzoek. De architectuur en de buurt zijn echter zeer positieve punten van de cases in <lit onderzoek. 
Daamaast is de duurzame kwaliteit van de cases geevalueerd door middel van het opstellen van tabellen. 
Uit deze tabellen kwamen de sterke en zwakke punten van de gehanteerde ontwerpoplossingen naar 
voren. Er is gekeken naar de effecten van deze ontwerpoplossingen op de flexibiliteit, neutraliteit en 
aanpasbaarbeid. Verder is gekeken naar de kritische groottes van de vertrekken in de woning: bij welke 
grootte van de ruimte zijn bewoners tevreden en bij welke grootte niet meer. 

De resultaten van de enquete, de gegevens uit het literatuuronderzoek en de gegevens uit het interview 
met een verkoopleider van het Bouwfonds zijn vertaald naar een aantal aandacbtspunten en ricbtlijnen. 
Deze aandacbtspunten en richtlijnen kunnen worden gebruikt als handleiding bij het ontwerpen van 
flexibele, neutrale en aanpasbare woningen. Als laatste is het belang van het ontwerpen van woningen 
met duurzame kwaliteit voor de verschillende partijen in bet bouwproces toegelfcht. 
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Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

Hoofdstuk 1. lnleiding 

1.1 lnleiding 

In de woningmarkt is een verschuiving waar te nemen van een aanbieders- naar een vragersmarkt. Er 
zijn nog wel tekorten op enkele deelmarkten, maar op andere deelmarkten zijn er overschotten waar te 
nemen. De consumenten krijgen dus meer keuzemogelijkheden, waardoor zij zich kritischer op kunnen 
stellen. Daarnaast is tegen de achtergrond van een aantal economische, technische, culturele en 
demografische ontwikkelingen de laatste jaren een steeds grotere verscheidenheid in huishoudenstypen 
ontstaan. De kenmerken van huishoudens en hun voorkeuren zijn diverser geworden. Zij onderscheiden 
zich niet alleen naar leeftijd, huishoudenssamenstelling en inkomen, maar ook naar arbeidsparticipatie, 
etnische acbtergrond en leefstijl. Hierdoor kan niet meer worden gesproken over eenvormige 
woonwensen van bepaalde typen buisboudens, al zijn deze woonwensen wel lange tijd bet uitgangspunt 
geweest bij de planning en ontwikkeling van woningen. Daamaast veranderen de woonwensen van een 
buishouden in de tijd. Bijvoorbeeld bij een verandering van de huisboudenssamenstelling, het verstrijken 
van de leeftijd of verandering van bet inkomen, veranderen ook de woonwensen. Er is, nu nog meer dan 
vroeger, sprake van een grote mate van onzekerheid over de omvang en de aard van wensen en 
voorkeuren van huisboudens in de toekomst. De bovenstaande geschetste ontwikkelingen bebben als 
gevolg dat er een meer gedifferentieerde vraag naar woningen is ontstaan en dat deze differentiatie in de 
toekomst verder zal toenemen. Het huidige woningaanbod is zeer star, waardoor de diversificatie van 
woonwensen nog niet vertaald is naar een differentiatie van het aanbod. De dynamiek van de marktvraag 
staat in contrast met de statische eigenschappen van het gebouw. Hierdoor komt de financiele en 
materiele levensduur van een gebouw vaak niet overeen met de gebruikstechnische en economische 
levensduur. Statische eigenschappen van het gebouw als gebruiksgoed zijn de onroerendheid en de vaak 
aanwezige starre indeling. De onroerendheid beperkt de vervangingsmogelijkheden en de starre indeling 
maakt aanpassing aan nieuwe gebruikseisen onmogelijk of althans zeer gecompliceerd. Een snelle 
vervanging van het gebouw is slechts in beperkte mate mogelijk. Naast de financiele overwegingen zijn 
er groot aantal beperkende faktoren, waaronder beperkte beschikbaarheid van bouwgrond, beperkte 
plancapaciteit, een tijdsduur van initiatiefname tot ingebruikname van circa 3,5 jaar en een landelijke 
bouwcapaciteit die slechts voldoende is voor vervanging van circa 2,5% van de totale 
gebouwenvoorraad per jaar. Verhuizen is een andere optie, maar dit geeft tevens hoge financiele kosten 
en er is sprake van een beperkt aanbod, waardoor er niet altijd een gebouw wordt gevonden dat aan de 
actuele gebruikseisen voldoet. Het is dus belangrijker om te kijken hoe de dynamische woonvoorkeuren 
van huishoudens kunnen worden ingepast in het statische karakter van de woningvoorraad. De oplossing 
hiervoor moet worden gezocht in de flexibilisering van de woonvoorraad. 
Wanneer woningen gemakkelijker zijn aan te passen aan de steeds veranderende woonwensen en 
wanneer woningen voor meerdere doelgroepen geschikt zijn, doordat plattegronden neutraler zijn 
opgezet, bebben ze bogere toekomstwaarde. De woning is dan minder gevoelig voor scbommelingen in 
de woningmarkt en beter aan te passen aan nieuwe gebruikseisen. Thema's als flexibiliteit, neutraliteit 
en aanpasbaarheid zijn dan ook thema's die op dit moment zeer actueel zijn. Om te onderzoeken hoe 
flexibel en neutraal een aantal nieuwe woonconcepten zijn, worden een aantal interviews afgenomen met 
bewoners van de Filmwijk in Almere. De woningen in deze wijk zijn ontworpen voor de buitenexpositie 
van de NWR BouwRAI 1992. Hoofdthema's van deze expositie waren onder andere neutraliteit, 
flexibiliteit en aanpasbaarheid. Dit is een van de redenen waarom gekozen is voor deze wijk. De 
plattegronden en de indeling van de vertrekken van de geselecteerde woningbouwprojecten zijn 
gebaseerd op nieuwe concepten, die volgens de ontwikkelaars minder dwingend in het gebruik en dus 
flexibeler, neutraler en gemakkelijker aanpasbaar zijn. Na het houden van een bewonersenquete wordt 
gekeken hoe flexibel en neutraal deze woningen zijn en waardoor dit veroorzaakt wordt. Daama 
worden aandachtspunten en richtlijnen opgesteld voor het ontwerpen van neutrale en flexibele 
woningen uit de resultaten van het vooronderzoek en bewonersenquete. 
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1.2 Rapportstn.ictuur 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. Na dit hoofdstuk, waarin de probleem- en doelstelling van dit 
onderzoek worden behandeld, wordt in hoofdstuk 2 de ontwikkeling van huishoudenstypen en hun 
woonwensen en woonvoorkeuren behandeld. Hiermee is de vraagzijde van de woningmarkt in de 
kaart gebracht. In hoofdstuk 3 worden de begrippen flexibiliteit, neutraliteit, aanpasbaarheid en 
duurzaamheid behandeld en toegelicht. In hoofdstuk wordt de samenhang van deze begrippen met het 
begrip kwaliteit toegelicht en worden de andere aspecten die samenhangen met kwaliteit toegelicht. 
Deze aspecten worden opgesplitst in een aantal toetsaspecten, die zijn gebruikt voor het opstellen van 
de enquete. De keuze van de projecten en de benadering van de onderzoekspopulatie worden 
vervolgens toegelicht in hoofdstuk 5. De resultaten van het bewonersonderzoek worden behandeld in 
hoofdstuk 6, waama in hoofdstuk 7 een evaluatie volgt van deze resultaten. In hoofdstuk 8 worden de 
aandachtspunten en richtlijnen gegeven voor het ontwerpen neutrale en flexibele woningen. Tenslotte 
wordt in hoofdstuk 9 het belang van flexibiliteit en neutraliteit voor de verschillende partijen in het 
bouwproces toegelicht en worden aanbeveling gedaan voor vervolgonderzoek. Achterin dit rapport is 
een literatuurlijst opgenomen. Verder zijn een aantal bijlagen toegevoegd, waaronder een voorbeeld 
van de enquete zoals die in dit onderzoek is gebruikt. 

1.3 Probleem- en doelstelling 

De probleemstelling van het onderzoek luidt nu als volgt: 

I. In welke mate voldoen nieuwe woonconcepten, in termen van flexibiliteit en neutraliteit, aan de 
voorkeuren en gebruikseisen van de bewoners, gedurende de woonduur en waardoor wordt deze 
flexibiliteit en neutraliteit veroorzaakt? 

2. Is het mogelijk een programma van eisen op te stellen voor het ontwerpen van neutrale(re) en 
flexibele(re) woningen? 

De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

I. Het evalueren van nieuwe woonconcepten in termen van flexibiliteit en neutraliteit. 

2. Het opstellen van aandachtspunten en richtlijnen voor het ontwerpen van neutrale(re) en flexibele(re) 
woningen 

Om een antwoord te krijgen op de probleemstelling wordt deze gesplitst in een aantal deelvragen. De 
antwoorden op de deelvragen geven een antwoord op de probleemstelling. Het onderzoek is uitgesplitst 
in de volgende deelvragen: 

I. Hoe worden de onderzochte woningen gebruikt en welke knelpunten en tekortkomingen zijn er ten 
aanzien van de onderzochte aspecten? 

2. Hoe is het gebruik van de woning tijdens de woonduur veranderd en door welke oorzaken, en in 
welke mate spelen flexibiliteit en neutraliteit hierbij een rol? 

3. Welke conclusies ten aanzien van de flexibiliteit en neutraliteit van de onderzochte woonconcepten 
kunnen worden getrokken uit het vooronderzoek en de bewonersenquete? 

4. Welke aandachtspunten en richtlijnen voor het ontwerpen van flexibele en neutrale woningen kunnen 
worden opgesteld met de resultaten uit het vooronderzoek en de bewonersenquete ? 

2 



Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

Hoofdstuk 2. Literatuuronderzoek 

2.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk is een literatuurstuciie gedaan naar de vorming van huishoudenstypen en hun 
woonvoorkeuren en woonwensen. In paragraaf 2.2 worden de ontwikkelingen behandeld die van 
invloed zijn op de vorming van huishoudenstypen. In paragraaf 2.3 worden de huidige woonwensen 
en woonvoorkeuren van verschillende typen consumenten beschreven. De resultaten uit dit hoofdstuk 
worden gebruikt bij het opstellen van de enquete en het formuleren van de aandachtspunten en 
richtlijnen in hoofdstuk 8. 

2.2 Sociaal-culturele, demografische en sociaal-economische ontwikkelingen 

De laatste jaren is er een steeds grotere variatie in huishoudenstypen en woonvoorkeuren ontstaan. De 
vroegere typologie van huishoudens op basis van de kenmerken naar leeftijd, 
huishoudenssamenstelling en inkomen is niet meer voldoende. De huishoudens onderscheiden zich 
tegenwoordig ook naar leefstijl. Deze ontwikkeling van huishoudenstypen naar aantal en aard wordt 
bepaald door sociaal-culturele, demografische en sociaal-economische ontwikkelingen [NWR, 1994]. 
In de volgende paragrafen zal ingegaan worden op deze ontwikkelingen en hun invloed op de vraag 
naar woningen. 

2.2.1 Sociaal-culturele ontwikkelingen 
Bij sociaal-culturele ontwikkelingen gaat het vooral om de heersende waarden en normen in de 
maatschappij. Het gaat bijvoorbeeld om opvattingen over huwelijk, gezin en werk. Deze sociaal
culturele ontwikkelingen hebben een grote invloed op de vorming van het aantal huishoudens en het 
ontstaan van verschillende typen huishouden. In het kort worden nu de belangrijkste sociaal-culturele 
ontwikkelingen in de loop der tijd beschreven. 

Op het gebied van huishoudensvorming is vooral de laatste jaren veel veranderd. Door de 
technologische ontwikkelingen en de toenemende welvaart nam de individualisering van het gezin toe. 
Het gezin was minder afhankelijk van de kerk of de buurt, doordat de in het algemeen de financiele 
situatie verbeterde. Daamaast zorgden de toenemende mobiliteit van de mensen door de ontwikkeling 
van de auto en de trein en de verkorte werktijden ervoor dat de woning belangrijker werd en het niet 
meer nodig was direct naast ofboven de werkplek te wonen. Na de Tweede Wereldoorlog veranderden 
de waarden en normen ten aanzien van huwelijk, gezin en wonen drastisch. De tolerantie voor andere 
huishoudensvormen nam toe. Al blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair 
Demografisch Instituut (NIDI) dat ruim de helft van de ondervraagden nog steeds de voorkeur geeft 
aan een huwelijk met kinderen, is de leeftijd waarop men gaat trouwen en kinderen steeds hoger 
geworden. Daamaast is het langdurig samenwonen met of zonder kinderen algemeen geaccepteerd in 
de maatschappij . Het aantal vrouwen dat na hun dertigste een kind neemt stijgt nog steeds en het aantal 
kinderen per gezin is afgenomen. Ook het aantal vrouwen dat geen kinderen wil neemt toe. Daamaast 
is scheiden heel 'gewoon'. Na de individualisering van het gezin vanaf de jaren vijftig is er 
tegenwoordig sprake van de individualisering van het persoon. De emancipatie van de vrouw is hier 
een voorbeeld van. Jongeren blijven !anger alleen wonen, vrouwen blijven werken na de komst van 
kinderen. Het aandeel alleenstaanden is gestegen van 10% in 1960 naar 32% in 1994. Al deze factoren 
zorgen voor een toename van huishoudens die groter is dan de groei van de bevolking. Daardoor daalt 
de gemiddelde woningbezetting. 
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De opvattingen over werk zijn de laatste jl!-fen ook veranderd. Carriere maken mag weer, maar hoeft 
niet. Een deel van de mensen hecht minder waarde aan zoveel mogelijk geld verdienen en meer 
waarde aan besteding van (meer) vrije tijd. Als gevolg hiervan verandert ook de besteding van geld 
aan wonen. Soms is er minder geld beschikbaar of heeft men minder geld over voor wonen. Daamaast 
kan ook de omgeving een rol spelen. Men neemt genoegen met een mindere woning omdat deze in een 
omgeving staat waarin veel voorzieningen zijn gevestigd. Aan de andere kant werken steeds meer 
vrouwen en verwacht wordt dat de arbeidsparticipatie van vrouwen de komende jaren verder stijgt. 
Hierdoor stijgt waarschijnlijk ook het aantal huishoudens met tweeverdieners, waardoor misschien ook 
de vraag naar duurdere woningen toeneemt. Door de toenemende concurrentie op de arbeidsmarkt zou 
er echter ook een toename van huishoudens zonder baan kunnen ontstaan. Uit al deze ontwikkelingen 
blijkt mensen steeds meer zelf uitmaken wat het beste voor hen is en storen zich daarbij steeds minder 
aan opvattingen van allerlei instanties (overheid, maatschappij, kerk) en personen (ouders, 
echtgenoten) [NWR, 1994]. Als belangrijkste sociaal-culturele ontwikkeling en drijfveer achter andere 
ontwikkelingen kan waarschijnlijk de individualisering van de mens genoemd worden. 

2.2.2 Demografische ontwikkelingen 
Volgens de meest recente bevolkingsprognoses zal de Nederlandse bevolking nog steeds groeien tot 
een maximum van 17,6 miljoen in 2035 (15,6 miljoen in 1996). In hetjaar 2000 wordt de grens van 16 
miljoen inwoners overschreden, waama het groeitempo zal afnemen. Dit betekent dat er steeds meer 
mensen zijn die zich op de woningmarkt zullen gaan bewegen. V oor de volkshuisvesting is vooral de 
ontwikkeling van het aantal huishoudens belangrijk. 

Immigratie en emigratie 
In alle prognoses is het saldo van de immigratie en emigratie het meest onzekere deel uit de prognose. 
De afgelopen decennia heeft de omvang van de immigratie sterke schommelingen vertoond door 
specifieke gebeurtenissen, zoals de onafhankelijkheid van Suriname, of door veranderingen in 
regelgeving of door conjuncturele veranderingen. In de prognose van 1993 werd uitgegaan van een 
positief saldo van 48.000 personen tot het jaar 2000, nu is dat naar beneden bijgesteld tot 39.000 
personen per jaar. De afhame van de immigratie in het afgelopen jaar wordt toegeschreven aan 
veranderingen in regelgeving en de toename van de werkeloosheid in 1993. Verwacht wordt dat de 
meer restrictieve regelgeving een blijvend effect zal hebben op de instroom van migranten, wat in de 
prognose tot uiting komt in een iets kleinere toename van de bevolking. De emigratie is al sinds jaren 
betrekkelijk constant [SCP, 1996]. 

Regionale bevolkingsontwikkeling 
Voor de woningbehoefte is het van belang iets te weten over de spreiding van de bevolking over 
Nederland en de ontwikkeling daarin. Wanneer sprake is van een ongelijke ontwikkeling van de 
bevolking in de verschillende delen van het land, heeft dat belangrijke consequenties voor de 
woningbehoefte. De ontwikkeling van de regionale bevolking van de afgelopen jaren laat zien dat er 
geen gelijkmatige bevolkingsgroei is in de provincies. In drie provincies is de bevolking tussen 1977 
en 1994 veel sneller toegenomen dan voor heel Nederland het geval is. In Flevoland is dit het gevolg 
van de ontwikkeling van nieuwe steden. Opvallender is de toename van de bevolking in de provincies 
Utrecht en Noord-Brabant. Er is een sterkere concentratie van de bevolking in midden-Nederland, 
terwijl zij vooral in noord-Neder:land relatief afneemt. 

Leeftijdsopbouw en ontwikkeling aandeel alleenstaanden 
Het blijkt dat in de af gel open decennia de toename van de woningvoorraad en dus de behoefte aan 
woningen veel groter is geweest dan de toename van de bevolking. Deels is daar het tekort aan 
woningen daar de oorzaak van, maar de belangrijkste oorzaken zijn de veranderende leeftijdsopbouw 
van de bevolking en de huishoudensverdunning. De sociaal-culturele redenen voor deze toename van 
huishoudens zijn al behandeld. Maar ook de leeftijdsopbouw van de bevolking is bepalend voor de 
behoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief. Als de bevolkingspiramide een brede onderkant heeft, zijn 
er veel jongeren in de bevolking en zal de woningbehoefte in de toekomst snel toenemen. Dit typeert 
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de situatie in Nederland in de jaren vijftig en zestig. Als de piramide een breed middensegment heeft, 
dan zal de woningbehoefte de komende tijd constant hoog blijven. Dit schetst de bevolkingsopbouw 
van Nederland op dit moment. Is er sprake van een omgekeerde piramide, dan zijn er veel ouderen in 
de bevolking, en zal de woningbehoefte, los van sociaal-culturele ontwikkelingen, afuemen in de loop 
van de tijd. Die afuame zal naar verwachting rond 2040 in Nederland inzetten. Tot die tijd zal de 
woningbehoefte, los van het migratiesaldo, toenemen, onder meer doordat als gevolg van de 
vergrijzing het aandeel alleenstaanden toeneemt. Er zijn verschillende factoren die de ontwikkeling 
van het aandeel alleenstaanden beinvloeden. De veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking is 
daarbij een belangrijke factor. Het aandeel ouderen in de bevolking neemt toe en daarmee het aandeel 
verweduwden. Het hoogtepunt van de vergrijzing wordt verwacht rond 2035, zodat de toename van 
het aandeel alleenstaanden op basis hiervan nog geruime tijd zal voortduren. Van de totale toename 
van het aantal alleenstaanden tot 2010 nemen de ouderen echter maar een kwart voor hun rekening. De 
grootste toename wordt verwacht in de leeftijdscategorie van 40 tot 65 jaar. Ook bier is sprake van een 
volume-effect dat het gevolg is van de naoorlogse geboortengolf. Een andere oorzaak van het 
toenemende aandeel alleenstaanden is sociaal-cultureel van aard. De paarvorming - de mate waarin 
mensen al dan niet gehuwd gaan samenwonen - neemt af. Verwacht wordt dat een deel van de 
personen in de jongere leeftijdscategorie die nu alleenstaand zijn, dit in de toekomst zal blijven. 
Daamaast wordt verwacht dat een groter deel van de mensen op middelbare leeftijd gescheiden zal 
zijn en na een scheiding langer alleen zal wonen. 

2.2.3 Soclaal-economische factoren 

Voor het onderscheiden van typen huishoudens zijn vooral de kwalitatieve aspecten van de 
werkgelegenheid van belang. Hierbij wordt gekeken welke partijen kunnen profiteren van de 
ontwikkelingen in de werkgelegenheid en welke partijen nadeel ondervinden van deze ontwikkelingen. 
Het hebben van werk en/of de gelegenheid tot het maken van een carriere op de arbeidsmarkt kunnen 
van groot belang zijn voor de woonbehoeften van huishoudens en voor de mogelijkheden om deze 
behoeften om te zetten in een daadwerkelijke situatie. Met name degenen met een !age opleiding lijken 
het in de nabije toekomst moeilijk te krijgen op de arbeidsmarkt. Onder hen bevinden vooral de 
allochtonen zich in een nadelige positie. Er ontstaan wel nieuwe banen, maar veel werklozen voldoen 
niet aan de gestelde eisen. Anderen doen dat wel, maar komen dan terecht in banen met een laag 
loonniveau, een onzekere toekomst en weinig carrieremogelijkheden. Voor het komende decennium 
mag worden verwacht dat de nog steeds voortdurende herstructurering van de economie zal leiden tot 
nieuwe werklozen, terwijl anderen juist goed kunnen profiteren van de geboden mogelijkheden. Een 
zekere tweedeling tussen huishoudens welke afhankelijk zijn van een uitkering op het niveau van het 
sociale minimum enerzijds en huishoudens met tweeverdieners in goed betaalde banen anderzijds, is 
niet onwaarschijnlijk. Daamaast zal echter een groot aantal huishoudens noch als heel rijk, noch als 
heel arm kunnen worden gekarakteriseerd. [NWR, 1994] 

2.2.4 Kwalltatieve woningbehoefte 
Hoe de samenstelling van nieuwbouwwoningen zal moeten zijn, is afhankelijk van de hierboven 
beschreven demografische, sociaal-economische en sociaal-culturele ontwikkelingen. De 
veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking zal ertoe kunnen leiden dat de vraag naar woningen 
met veel kamers afueemt, doordat steeds meer oudere huishoudens in de empty-nestfase geraken, 
wanneer de kinderen het ouderlijk huis verlaten. Ook door de afuemende paarvorming zal de vraag 
naar woningen met veel kamers kunnen afuemen. De toename van de welvaart en de verdeling ervan 
over de bevolking zijn bepalend voor de vraag naar woningkwaliteit. De toename van het aantal 
huishoudens neemt de komende jaren af. Wanneer de reele economische groei op het huidige peil van 
gemiddeld 1,5% a 2% per jaar blijft, zal dit in de toekomst tot een forse toename van het gemiddelde 
inkomen per huishouden kunnen leiden, waardoor de vraag naar woningkwaliteit toe kan nemen. In de 
volgende alinea wordt een overzicht gegeven van de veranderende woonvoorkeuren van de bevolking 
tussen 1982 en 1994. De ontwikkeling van de woonaspiraties van de bevolking geeft aan hoe de 
kwaliteitseisen die aan huisvesting worden gesteld, veranderen. Dat deze aspiraties niet meteen kunnen 
worden gerealiseerd is in eerste instantie bijzaak. De ontwikkeling van woonvoorkeuren wordt voor 
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een deel demografisch bepaald. Om de veranderingen in de woonvoorkeuren als sociaal-culturele 
trend te kunnen doorgronden, zijn hier de ontwikkelingen in de woonvoorkeuren gecorrigeerd voor de 
effecten van de demografische ontwikkelingen. Er is een onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden, 
gezinnen met kinderen, paren zonder kinderen en huishoudenscategorieen waarvan het gezinshoofd 
ouder is dan 65 jaar. Het gaat hierbij om de voorkeuren over de bouwwijze, de eigendomsverhouding, 
het aantal gewenste kamers en de grootte van de woonkamer. 

Op de woningmarkt kunnen twee hoofdgroepen worden onderscheiden: starters, die nog niet 
zelfstandig in een woning wonen en doorstromers, die van de ene woning naar de andere willen 
verhuizen. Bij doorstromers is de voorkeur voor een huurwoning vooral afgenomen bij de gezinnen 
met kinderen en de paren zonder kinderen. Veel van deze huishoudens zitten nog in de opwaartse lijn 
van de wooncarriere. Oudere paren in de empty-nestfase geven minder verandering van voorkeur voor 
huur ofkoop in de afgelopen dertienjaar. Dit blijkt ook uit woonvoorkeuren van huishoudens waarvan 
het hoofd 65 jaar of ouder is. De wensen van deze groep veranderen zijn niet veel veranderd in de loop 
van de tijd. Hetzelfde geldt voor alleenstaanden. De wens om een woning te huren is stabiel. Bij de 
starters is opvallend dat deze steeds vaker een voorkeur voor een koopwoning hebben. Bijna 30% van 
de starters Iciest in 1994 voor een koopwoning tegen 17% in 1981. Bij een vergelijking naar 
bouwwijze van de woning, blijkt de voorkeur voor eengezinswoningen in lichte mate af te nemen bij 
starters, alleenstaanden en mensen die ouder zijn dan 65 jaar. Een toename is er bij de gezinnen met 
kinderen en vooral bij de paren zonder kinderen. De voorkeuren voor de paren met kinderen zijn in de 
loop der jaren steeds meer gaan lijken op die van de gezinnen met kinderen. Dit blijkt niet alleen uit de 
voorkeuren ten aanzien van de bouwwijze van de woning, maar ook uit het gewenste aantal kamers in 
de woning en de oppervlakte van de woonkamer. Een woning met drie kamers of minder wordt nog 
maar door een kwart van de paren zonder kinderen geambieerd en ook een grotere woonkamer wordt 
steeds meer gevraagd. Bij dit laatste kenmerk is er een toename bij alle huishoudenscategorieen te 
constateren. Als we nu kijken naar de gewenste woningvoorraad van de totale bevolking, dus zonder 
correctie voor de demografische ontwikkelingen, dan blijkt dat de ontwikkeling van de samenstelling 
opmerkelijk stabiel is. De voorkeur voor een eengezinswoning neemt niet toe en ook het wenselijk 
geachte aantal kamers in de woning verandert niet. Vergelijking met de woonvoorkeuren van de 
verschillende huishoudensgroepen duidt aan dat de demografische ontwikkelingen, waarbij het 
aandeel alleenstaanden toeneemt en het aantal meerpersoonshuishoudens afueemt, de toenemende 
vraag naar eengezinswoningen en grotere woningen door gezinnen met en zonder kinderen 
compenseert. De voorkeuren ten aanzien van de grootte van de woonkamer en de gewenste 
eigendomsverhouding laten wel verschuivingen zien. De voorkeur verschuift van kleine naar grote 
woonkamers. Ondanks het feit dat het gewenste aantal kamers niet toeneemt, neemt de vraag naar 
ruimte in de woning wel toe. Hier is sprake van een duidelijke relatie met de ontwikkeling van de 
welvaart. Hoe groter de welvaart, des te hoger de kwaliteit van de gewenste woning. Los van de 
demografische verandering in de bevolking is er dus een toename van de vraag naar koopwoningen en 
eengezinswoningen bij de gezinnen met kinderen en de jongere paren. De grootste toename van de 
gewenste woningkwaliteit is gevonden bij paren zonder kinderen. De woonvoorkeuren van 
alleenstaanden en ouderen laten geen grote verschuivingen zien. In de komende decennia zal de 
toenemende kwaliteitsvraag van de gezinnen met kinderen echter worden gecompenseerd door de 
demografische ontwikkelingen, waarbij de aantallen alleenstaanden en ouderen toenemen. 

2.3 Onderzoek naar woonwensen en woonvoorkeuren 

Uit een onderzoek door de TU Delft [De Jong, 1997] is veel bekend over woonvoorkeuren ten 
aanzien van de woonvorm, de woninggrootte en relaties tussen vertrekken. Het blijkt dat de grootte 
van een woonkamer een hoge prioriteit heeft door de centrale functie die deze ruimte vertoond. De 
grootte van de slaapkamer heeft geen rol van betekenis in het woonvoorkeurenonderzoek al blijkt een 
te kleine slaapkamer wel belangrijk te zijn voor de tevredenheid over de woning (de woonsatisfactie), 
net als een gebrek aan bergruimte. Voor de meeste huishoudens met kinderen geldt hoe ruimer, hoe 
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beter. Alleenstaanden en ouderen kiezen vaker bewust voor een niet te grote woning vanwege de 
bewerkelijkheid. Voor tweeverdieners weegt dit niet op tegen het nadeel van te weinig (berg)ruimte 
in een kleine woning. Dit geldt zeker als zij van plan zijn in de toekomst kinderen te nemen. 

De woningindeling is voor de meeste huishoudens relatief onbelangrijk, mits er voldoende ruimte is 
en de noodzakelijk geachte voorzieningen aanwezig zijn. Men heeft een voorkeur voor 
woningindelingen zoals die al bekend zijn, maar bewoners passen zich ook vrij gemakkelijk aan. Ten 
aanzien van de bouwfysische aspecten en het uitrustingsniveau van de woning geldt dat naarmate de 
welvaart toeneemt de voorkeuren wijzen in de richting van meer luxe. De aanwezigheid van centrale 
verwarming, goede warmte- en geluidsisolatie en ventilatie worden als vanzelfsprekend ervaren. Bij 
de keuze van een woning spelen deze zaken geen rol, maar als deze kenmerken als onvoldoende 
worden ervaren leidt dat tot een mate van ontevredenheid met de woning. 

In het woonvoorkeurenonderzoek is tevens gevraagd naar de mate waarin woonvoorkeuren belangrijk 
zijn voor de consument. Een absolute woonvoorkeur wil zeggen dat een woning zonder dit kenmerk 
niet geaccepteerd wordt. Een (zeer) belangrijke woonvoorkeur wil zeggen dat de voorkeur voor dit 
kenmerk wel belangrijk is maar dat deze ook vervangen kan worden door een andere kwaliteit van de 
woning. Bijvoorbeeld: een huishouden wil graag een zolder, maar indien een bijkeuken in de woning 
aanwezig is wordt de woning ook geaccepteerd. Het blijkt dat de voorkeur voor de woonvorm 
(eengezinswoning, hoge of middelhoge flat) voor 80% van de huishoudens een absolute voorkeur en 
voor 90% van de huishoudens (zeer) belangrijk is. 

Ten aanzien van de grootte van de woning kan gesteld worden, dat met het toenemen van de welvaart 
ook het gevraagde aantal kamers toeneemt . maar nog sterker de vraag naar het aantal m2

• 

Alleenstaanden wensen tegenwoordig in het algemeen (ten minste) een driekamerwoning. Dit geldt 
niet voor jonge alleenwonende starters, vooral vanwege hun kleine budget. Oudere een- en 
tweepersoonshuishoudens willen gemiddeld ruim drie kamers. Jongere tweepersoonshuishoudens en 
een- en tweepersoonshuishoudens van middelbare leeftijd wensen gemiddeld vier kamers en een 
gezin met een of twee kinderen wensen ruim vier a vijf kamers. Een extra kamer is een belangrijke 
woonwens maar is afhankelijk van het budget en dit mag niet ten koste gaan van de grootte van de 
overige kamers. Een driekamerwoning is dus een kritische ondergrens. Bij huurwoningen zijn drie- en 
vierkamerwoningen het populairst. In de koopsector worden vooral vier- en in mindere mate 
vijfkamerwoningen gewenst. Naast huishoudensgrootte en de aanwezigheid van kinderen zijn het 
inkomen en de leefstijl van invloed op het gevraagde aantal kamers. 

Eisen aan de grootte van de woonkamer hangen nauw samen met het inkomen. Van de ondervraagde 
bewoners uit een onderzoek van Wassenaar et al. (1994) blijkt dat voor 81% een grote woonkamer 
een absolute voorkeur is. De minimale maat is een woonkamer van 30 a 40 m2

, al is dit afhankelijk 
van de lokatie van de woning en het inkomen. In een grote stad nemen bewoners genoegen met een 
iets kleinere woonkamer (bijvoorbeeld in Rotterdam 25 a 30 m2

) . Met het toenemen van het inkomen 
nemen de eisen aan de grootte van de woonkamer flink toe, meer dan met het toenemen van het aantal 
leden van een huishouden. De grootte van de keuken is ook een zeer belangrijke woonvoorkeur, als 
huishoudens het zich kunnen permitteren. Van de ondervraagden hecht 90% belang aan een grote 
keuken. Vooral de mogelijkheid om in de keuken te eten wordt zeer gewaardeerd, zeker door 
huishoudens met kinderen. Uit het onderzoek blijkt verder dat de grootte van de slaapkamer een 
minder belangrijke voorkeur is dan de grootte van de woonkamer of de keuken al is een te kleine of 
slecht indeelbare slaapkamer wel een bron van ergernis. Er is vaak te weinig plaatsingsruimte voor 
kasten en geen ruimte voor grote bedden. 

Uit meerdere recente onderzoeken blijkt dat de bergruimte in nieuwbouwwoningen nog steeds een 
knelpunt is onafhankelijk van de woninggrootte of het type woning. Ruim de helft van alle bewoners 
is ontevreden over de hoeveelheid bergruimte in een woning. Vooral de grotere huishoudens vanaf 
vier personen ervaren een tekort. Uit onderzoek (Wassenaar) blijkt dat 95% van de ondervraagden 
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veel bergruimte enigszins of zeer belangrijk acht en 52% beschouwt dit als onmisbaar. In 40% van de 
huishoudens uit het onderzoek blijkt dat de ventilatie in de woning niet voldoende is. Uit een 
onderzoek van de Woonbond uit 1994 blijkt dat een goede geluidsisolatie nummer vier op de lijst van 
belangrijke woningkenmerken staat. Uit het onderzoek van Wassenaar blijkt dat 84% dit als zeer 
belangrijk acht en voor de helft is een goede geluidsisolatie onmisbaar. Vooral burenoverlast is voor 
veel bewoners een probleem en dit geldt nog sterker voor ouderen doordat zij meer thuis zijn. De 
orientatie van de woning en de tuin ten opzichte van de zon is voor veel bewoners zeer belangrijk. 
Bewoners willen vaak veel zonlicht in de tuin en de woonkamer. Driekwart van de ondervraagden 
heeft een voorkeur voor een op de tuin gerichte woonkamer. Te weinig licht in woonkamer en een 
inpandige keuken worden als bezwaarlijk ervaren. De aanwezigheid van grote ramen wordt positief 
gevonden, dit geldt zeer sterk voor ouderen. Een beperkte hoeveelheid glasoppervlak is beperkend 
voor de kwaliteit van de woning. Het uitzicht op straat is minder belangrijk, een ruim uitzicht wel. 

De preferenties voor een open of gesloten keuken verschillen. Er lijkt geen samenhang te zijn tussen 
huishoudenskenmerken en de voorkeur voor een open of gesloten keuken. Nadelen van een open 
keuken zijn etensluchtjes in de woonkamer en zicht op een rommelig aanrecht, al is dit gemakkelijk te 
voorkomen door het plaatsen van een muur. Goede mechanische ventilatie kan verspreiding van 
etensluchtjes voorkomen. Een voordeel (voor sommige bewoners) is de mogelijkheid tot contact met 
eventueel aanwezigen in de woonkamer. De meerderheid van de woonconsumenten heeft 
tegenwoordig een voorkeur voor een gesloten keuken, waarbij de mogelijkheid om in de keuken te 
kunnen eten sterk wordt gewaardeerd. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de helft van de 
respondenten een voorkeur heeft voor een gesloten keuken en eenderde van de respondenten heeft de 
voorkeur voor een open keuken [Wassenaar, 1994, Van Kempen, 1994]. Toch heeft in kleine 
woningen een open keuken voordeel. Het is vaak niet mogelijk ruime keukens te maken. Een open 
keuken vergroot de ruimtelijke werking: de woonkamer lijkt groter als de keuken erbij getrokken is. 
Daamaast maakt een open verbinding tussen keuken en woonkamer een efficienter gebruik van de 
ruimte mogelijk. 

Uit onderzoek is veel bekend over woonvoorkeuren en woonwensen van huishoudens. In de praktijk 
blijkt echter dat nog steeds woningen worden gebruikt die niet voldoen aan de eisen en wensen van de 
gebruikers. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek van de Vrouwen Adviescommissie [V AC, 
1994]. Het onderzoek is een verslag van de woongeriefonderzoeken van de VAC in de periode 
1992/1993 van nieuwbouwwoningen 1 a 2 jaar na oplevering. In totaal werden in 58 projecten 1926 
huishoudens betrokken bij het onderzoek. Van deze huishoudens woonden er 1736 in een sociale 
huurwoning, 112 in een premiehuurwoning, 21 in een premiekoopwoning en 57 in vrije sector huur
of koopwoning. Het blijkt dat eenderde van alle keukens onpraktisch is ingericht. Er is bijvoorbeeld 
plaats voor een hoge koelkast, te weinig stopcontacten, geen afzuigkap of bijvoorbeeld te weinig 
kastruimte. Meer dan de helft van de ondervraagde huishoudens is ontevreden over de hoeveelheid 
berg- en kastruimte. Uit mijn onderzoek blijkt tevens dat de hoeveelheid bergruimte voor een groot 
deel van de bewoners uit alle projecten onvoldoende is en in de keuken is vaak te weinig ruimte voor 
kasten. Eenderde van de huishoudens is ontevreden over de geluidsisolatie van de woning ten 
opzichte van de buren. Een vijfde van de huishoudens is ontevreden over de geluidsisolatie tussen de 
vertrekken, met andere woorden de geluidsisolatie binnen de woning. De meeste bewoners, zo'n 85%, 
zijn wel tevreden met de geluidsisolatie tegen geluid van buiten. Ook uit mijn onderzoek blijkt dat in 
drie van de vier projecten de bewoners ontevreden zijn over de geluidsisolatie binnen de woning en 
tussen de woningen. Dit bleek een zwak punt bij deze projecten te zijn. Bij de deuren waren de 
grootste redenen tot ontevredenheid de verkeerde draairichting van een deur en het blokkeren of niet 
tegelijk open kunnen van deuren. Bij de ramen waren de meest voorkomende problemen het te weinig 
open kunnen van ramen, het tochten van ramen en het moeilijk zelf kunnen wassen. Over de plaats en 
het aantal stopcontacten en lichtschakelaars is eenderde ontevreden. Dit komt doordat deze 
bijvoorbeeld in het midden van de wand geplaatst zijn en daardoor vaak achter meubels zitten of in 
het zicht zitten. Er zijn vaak te weinig geaarde stopcontacten en zijn vaak te weinig stopcontacten, 
vooral in de keuken. 
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Hoofdstuk 3. Definities van de gehanteerde begrippen 

3.1 lnleiding 

De in het vorige hoofdstuk beschreven maatschappelijke veranderingen zorgen voor steeds meer 
verschillende leefpatronen en dus voor een grotere diversificatie van de samenleving. Omdat zoveel 
verschillende factoren een rol spelen is bet moeilijk om deelcategorieen met bepaalde woonvoorkeuren 
te onderscbeiden. Het toekomstig gebruik van de woning is minder gemakkelijk voorspelbaar dan in bet 
verleden. Dit betekent dat de noodzaak van flexibelere, gemakkelijker aanpasbare en neutralere 
woningen groter geworden is. Een woning die gemakkelijker kan worden aangepast aan de steeds 
veranderende eisen van de gebruikers en onvoorspelbare situaties beeft een bogere toekomstwaarde. 
Daardoor zijn deze woningen economiscb duurzamer zodat er minder boeft te worden gesloopt wat op 
de lange duur een vermindering van afvalstoffen en materialen betekent. Daarmee vormen de eisen van 
flexibiliteit, neutraliteit en aanpasbaarbeid in dit onderzoek de belangrijkste eisen van kwaliteit. Als 
voorbeeld kan genoemd worden de flats uit de jaren 70 '. Op dat moment moesten in hoog tempo 
woningen gebouwd worden met weinig geld. Dit is duidelijk ten koste van de kwaliteit van de woningen 
gegaan. De woningen worden nu op grote scbaal gesloopt of gerenoveerd omdat ze niet meer aan de 
vraag van de woonconsument voldoen. In dit boofdstuk worden de begrippen flexibiliteit, neutraliteit, 
aanpasbaarbeid en duurzaamheid toegelicbt. 

3.2 Flexibiliteit 

In bet Van Dale woordenboek wordt flexibiliteit omschreven als: 'mogelijkheid tot aanpassing'. 
Flexibiliteit van een woning betekent dat een woning (gemakkelijker) kan worden aangepast aan de 
veranderende behoeften van de bewoners. Het thema flexibiliteit beeft de laatste tijd volop in de 
belangstelling gestaan, maar nieuw is dit thema niet. Al in de jaren twintig zijn al enkele 
woningbouwexperimenten uitgevoerd met dit tbema o.a. door Rietveld en Loos, alleen waren bet in die 
tijd slechts de architecten die over dit onderwerp discussieerden. Nu zien ook opdrachtgevers, 
investeerders, overheden, bouwbedrijven en industrie de noodzaak van flexibele woningen. De reden dat 
<lit thema nog steeds actueel is heeft twee oorzaken: ons land heeft een grote collectieve woningvoorraad 
en woningen -zelfs koopwoningen- worden voor een anonieme markt gebouwd. Omdat men niet weet 
wie de toekomstige gebruikers zijn, kunnen de woningen dus minder goed aangepast worden aan 
persoonlijke voorkeuren. De meeste plattegronden van (eengezins)woningen gaan uit van gezinnen met 
kinderen, terwijl nog maar 40% van het buidige aantal huisboudens bestaat uit gezinnen met kinderen. 
Door de huidige starheid in de ontwerpen is er veel nadruk op de indeling komen te liggen, die moet 
immers meteen goed zijn, in principe voor de gebele levensduur. Wil men veranderingen aanbrengen in 
de indeling van de woning of een woning uitbreiden gaat dit meestal gepaard met grote kosten en moet 
daar regelmatig een vakman voor in de arm genomen worden wat de kosten nog boger maakt. In een 
flexibele woning scbuilt dus de mogelijkheid om de woning op de een of andere manier aan te passen 
aan de veranderende woonwensen van de buisboudens. Er kunnen verscbillende soorten flexibiliteit 
worden onderscheiden: 

* Functionele jlexibiliteit of gebruiksjlexibiliteit 
Bij een functioneel flexibele woning kan de functionele indeling oftewel bet gebruik van de woning 
gewijzigd worden om aan de verscbillende en veranderende gebruikseisen te voldoen. In principe 
gebeurt dit binnen de bestaande structuur en zonder bouwkundige ingrepen. Hierbij kan men denken aan 
het toepassen van scbuifwanden, draaiwanden, verplaatsbare kastwanden en gebruiksneutrale en multi
functionele ruimten. 
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* Ruimtelijke flexibiliteit of indelingsflexibiliteit 
Bij een ruirntelijk flexibele woning kan de ruimtelijke structuur van de woning gewijzigd worden om 
aan de veranderde gebruikseisen te voldoen. Hierbij moet men denken het uitbreken en opbouwen van 
wanden, het verplaatsen van (lichte) scheidingswanden en uitbreiden van het casco. Op dit moment 
worden vormen van ruirntelijke flexibiliteit al in veel woningbouwprojecten toegepast. De indeling van 
de woning kan in deze projecten veranderd worden door kleine bouwkundige ingrepen, eventueel met 
hulp van een vakman. In een meer experimenteel stadium bevindt zich de ontwikkeling van woningen, 
waarvan de indeling op een eenvoudige manier veranderd kan worden door het verplaatsen, veranderen 
of toevoegen van niet-dragende elementen. De grootste belemmering op dit moment om dit op grote 
schaal toe te passen ligt in het kostenaspect. In de utiliteitsbouw worden verplaatsbare wanden 
regelmatig toegepast. 

* Karakter flexibiliteit 
Bij een karakter-flexibele woning kan de identiteit van de woning veranderd worden. Hierbij kan 
gedacht worden aan wijzigingen in de afwerking, de stijl of het aanpassen van de gevelindeling. Er 
worden op dit moment experimenten verricht met aanpasbare gevelindelingen om daarmee de woning 
duidelijker te individualiseren. Zover is het Ned~land in gerealiseerde projecten echter (nog) niet 
gekomen. De bewoner heeft binnen de bestaande experimenten wel inspraak maar vaak geen 
zeggenschap over de gevel. Waarschijnlijk hangt dit ook samen met de Nederlandse cultuur, waar het 
uiterlijk van woningen een publieke zaak is en als zodanig onder veel publieke regels valt. 

* Technische veranderbaarheid 
Deze term hangt nauw samen met de term flexibiliteit. Technische veranderbaarheid is een voorwaarde 
voor flexibiliteit, maar is niet geheel hetzelfde. Daarom is deze term apart genoemd, maar wel onder het 
rijtje van flexibiliteit. De technische veranderbaarheid van een woning geeft aan hoe gemakkelijk een 
slechte of verouderde indeling kan worden verbeterd. Traditioneel worden Nederlandse woningen in 
baksteen gebouwd. Een baksteen muur kan gemakkelijk worden weggebroken voor een aanbouw of een 
nieuwe indeling. Daar is sinds de opkomst van het gewapend beton verandering in gekomen. Een 
betonnen muur (met wapening) breek je niet zo maar weg. De technische veranderbaarheid van 
gewapend betonnen muur kan worden verbeterd door het gebruik van 'fontanel'-wanden ofvloeren. Dit 
zijn zwakke plekken in de betonnen ( scheidings )wanden of vloeren waardoor bet relatief gemakkelijk en 
goedkoop is een verbinding tussen twee ruirnten te maken hetzij in horizontale, hetzij in verticale 
richting. 

3.3 Neutraliteit 

Een neutrale woning is geschikt voor meerdere doelgroepen en dus ook voor verschillende fasen in een 
huishoudenscarriere. Woningen die voor meerdere woonvormen geschikt zijn, moeten een minder 
nadrukkelijk onderscheid hebben tussen de vertrekken; de vertrekken zijn dan op meerdere manieren te 
gebruiken. De standaard-eengezinswoning kent een duidelijke hierarchie in de kamers: op de plattegrond 
zijn in een oogopslag de woonkamer, de keuken, de ouderslaapkamer en de kinderslaapkamers te 
onderscheiden. Dit werkt goed als de woning op de beoogde wijze door een traditioneel gezin wordt 
bewoond. Voor andere typen huishoudens kan het een minder geschikte hierarchie zijn. Ook de 
traditionele gezinswoning kan neutraal worden gemaakt door de kinderslaapkamers te vergroten tot het 
forrnaat van de ouderslaapkamer, maar dat kost wel meer. Neutraliteit is voor een belangrijk dee! een 
kwestie van grootte, en dus van geld. Extra grote kamers kosten meer, maar dit is een investering die 
zichzelf weer terug kan verdienen. Niet alleen overdimensioneren, maar ook de woningindeling is van 
belang. Als twee kleine kamers naast elkaar liggen kunnen ze gemakkelijk tot een grote worden 
samengevoegd. Deze mogelijkheid ontbreekt natuurlijk als ze niet naast elkaar liggen. Een neutrale 
woning kent een minder nadrukkelijke hierarchie in de ruimtes en heeft gebruiksneutrale ruimtes. Dat 
zijn ruimtes die voor meerdere doeleinden geschikt zijn. 
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Het begrip neutraliteit heeft veel raakvlakken met het begrip flexibiliteit. Bij een neutrale plattegrond is 
de bestemming van de ruimtes minder nadrukkelijk bepaald en dus voor meerdere doeleinden te 
gebruiken. In een flexibele woning schuilt ook de mogelijkheid om de ruimte aan te passen, al zijn hier 
soms bouwkundige ingrepen nodig. Verder is een flexibele woning aan te passen aan de wensen en eisen 
van de gebruiker waardoor de woning geschikt is voor meerdere doelgroepen. De begrippen flexibiliteit 
en neutraliteit hangen dus nauw met elkaar samen. 

3.4 Aanpasbaarheid 

Aanpasbaar bouwen is bet, bij nieuwbouw, realiseren van woonruimte die niet op voorhand is aangepast 
en bestemd voor gehandicapten, maar zodanig is ontworpen dat een latere aanpassing eenvoudig en 
daardoor goedkoop kan plaatsvinden wanneer (een van) de bewoner(s) gehandicapt raakt. Het gaat dus 
niet om specifieke woningen voor gehandicapten, maar om woningen voor iedereen, waaraan bij bet 
ontwerpen een extra kwaliteit is aangebracbt zodat in een later stadium de woningen aan te passen zijn 
wanneer de bewoner een functiestoomis krijgt. De ontwerprichtlijnen voor aanpasbaar bouwen gaan uit 
van de mogelijkheid dat de bewoner een handicap krijgt die aanpassing noodzakelijk maakt. De 
Nationale Woningraad is in 1985 gestart met het Experiment Aanpasbaar Bouwen. Volgens de evaluatie 
van de eerste projecten met aanpasbare woningen kunnen individuele aanpassingen 30 tot 60% 
goedkoper worden uitgevoerd dan bij niet-aanpasbare woningen. Daarnaast kunnen kosten wat betreft de 
gezondheidszorg worden bespaard doordat mensen die langdurig of tijdelijk gehandicapt zijn geraakt 
sneller een ziekenhuis, verpleegtehuis of revalidatiecentrum kunnen verlaten doordat de woning eerder 
is aangepast en/of eerder een woning is gevonden. Uit de evaluatie van het NWR-experiment blijkt ook 
dat aanpasbaar bouwen ook mogelijk is zonder meerkosten of in sommige gevallen met zeer geringe 
meerkosten. Het aantal doelgroepen waarvoor aanpasbare woningen geschikt gemaakt kunnen worden is 
vergroot en omdat de woning mee kan gaan met de ontwikkeling van de fysieke mogelijkheden van de 
bewoner zullen deze in de toekomst ook goed verhuurbaar blijven. Een ander voordeel is dat de bewoner 
niet gedwongen is te verhuizen. Aangezien de vergrijzing in ons land nog geruime tijd zal toenemen en 
daardoor het aantal mensen met een handicap ook, zal (op voorraad) aangepast bouwen steeds 
belangrijker worden. Met aanpasbaar bouwen wordt dus een betere gebruikswaarde en toekomstwaarde 
van een woning gerealiseerd. 

Er zijn raakvlakken tussen aanpasbaar bouwen en flexibel bouwen. De overeenkomsten tussen flexibel 
bouwen en aanpasbaar bouwen zijn, dat in een later stadium de woning (gemakkelijker en goedkoper) 
aan te passen aan de veranderende eisen en voorkeuren van de gebruiker en dat de woningen niet voor 
een maar voor meerdere doelgroepen gescbikt kunnen zijn. 

Levensloopbestendige woningen 
Het Seniorenlabel is het keurmerk dat door ouderenbonden kan worden verleend aan zelfstandige 
woningen en/of complexen die gescbikt zijn voor alle leeftijden. Die woningen voldoen aan een in een 
eisenpakket vastgelegd kwaliteitsniveau, dat zo is gekozen dat de woning tevens gescbikt is voor 
ouderen. Woningen die aan bet eisenpakket van bet Seniorenlabel voldoen, worden 
'levensloopbestendig' genoemd. Dat betekent dat de woning zoveel mogelijk meegroeit met 
veranderingen die zicb in de levensloop voor kunnen doen en is daarmee geschikt voor verscbillende 
levensfasen. Het zorgt er dus voor dat een bewoner niet hoeft te verhuizen wanneer deze ouder wordt 
met de daarbij behorende gebreken. De woning maakt Jang zelfstandig wonen mogelijk, zelfs als men 
een rolstoelgebruiker zou worden. Naast het anticiperen op de levensloop probeert een 
levensloopbestendige woning ook ongevallen in de woning zoveel mogelijk te voorkomen. Ouderen zijn 
namelijk relatief vaker het slachtoffer van een ongeluk in buis door toenemende kwetsbaarheid en 
mobiliteitsproblemen. Bebalve 'safety' is ook 'security' een belangrijk onderdeel van de veiligheid. Uit 
onderzoeken blijkt dat veel ouderen zich onveilig voelen. Angst voor criminaliteit is soms een 
belangrijkere verhuisreden dan een ongescbikte woning. In bet eisenpakket is daarom ook gebruik 
gemaakt van kennis van de politie. De levensloopbestendige woning is gescbikt voor alle leeftijden. De 
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kwaliteiten van een levensloopbestendige woning (veiligheid, gebruiksgemak, toegankelijkheid en 
aanpasbaarheid) zijn namelijk voor iedereen belangrijk. De richtlijnen voor Aanpasbaar Bouwen zijn 
opgenomen in het Seniorenlabel. De bewoner hoeft niet meteen te verhuizen als ·de ouderdom met 
gebreken komt. In die zin sluiten de eisen voor het Seniorenlabel ook aan op deze richtlijnen. 

Het is natuurlijk maar de vraag of het mogelijk of wenselijk is een levensloopbestendige woning te 
bouwen. Tijdens de huishoudenscarriere verandert het ruimtegebruik van een huishouden. Naarmate 
men verder stijgt op de economische ladder neemt het ruimtegebruik per persoon toe. Daamaast is de 
ontwikkeling van de huishoudensgrootte natuurlijk van groot belang (samenwonen of trouwen, kinderen 
krijgen, uit huis gaan van kinderen). Na een bepaalde leeftijd daalt de vraag naar ruimte weer door 
veranderingen in de huishoudensgrootte en/of het ouder worden. Vaak is voor oudere bewoners een 
groot huis is te bewerkelijk. Een levensloopbestendige woning zou dus moeten kunnen krimpen en 
uitbreiden. De term levensloopbestendige woning zoals die door het Seniorenlabel gebruikt wordt is 
feitelijk een ander woord voor een aanpasbare woning. 

3.5 Duurzaamheid 

Duurzaamheid heeft meerdere betekenissen. De meest gebruikte betekenis is duurzaamheid in de zin van 
technische duunaamheid. Daarmee wordt bedoeld de levensduur van een produkt. Een duurzaam 
produkt gaat lang mee en hoeft dus niet snel vervangen te worden, behoudt in belangrijke mate zijn 
eigenschappen (in de tijd) en behoeft weinig onderhoud. Dit bespaart op nieuwe grondstoffen, op 
energie om het produkt te maken en emissies die daarbij vrijkomen en op afval. 

De tweede betekenis is duurzaamheid van het milieu. Bij duun:aam bouwen (DUBO) wordt getracht de 
nadelige gezondheids- en milieu-effecten als gevolg van het bouwen, de gebouwen en de gebouwde 
omgeving te reduceren en/of te voorkomen. Het gebruik van technisch duurzame produkten levert een 
belangrijke bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van het milieu. 

Maar bij duurzaam bouwen, moet men tevens denken aan de economische duunaamheid van een 
woning. De economische duurzaamheid heeft betrekking op economische levensduur van een woning. 
Het is niet verstandig veel geld en ontwikkeling te besteden aan de technische duurzaamheid als een 
woning niet lange tijd gewild blijft. Als woningen niet meer verhuurd of verkocht worden omdat ze niet 
aan de wensen en eisen van de consumenten voldoen, en dit geldt zeker als de woningmarkt ruimer is, 
zullen deze woningen eerder gesloopt worden dan nodig zal zijn. Het is dus net zo belangrijk woningen 
te ontwikkelingen die lange tijd aan de gestelde eisen van de gebruikers voldoen. 
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Hoofdstuk 4. Operationalisatie van het begrip kwaliteit 

4.1 lnleiding 

Zoals in het vorige hoofdstuk is gesteld zijn flexibiliteit, neutraliteit en aanpasbaarheid aspecten van de 
kwaliteit van de woning. Maar de kwaliteit van een woning wordt ook door andere aspecten bepaald. In 
dit hoofdstuk wordt eerst een definitie en afbakening gegeven van het begrip kwaliteit in paragraaf 4.2. 
Daarna wordt het begrip kwaliteit uitgesplitst in een aantal deelaspecten Deze deelaspecten worden 
daama geoperationaliseerd tot toetsbare eisen in paragraaf 4.3. 

4.2 Kwaliteit 

Het begrip kwaliteit is een lastig begrip. De vraag: "Wat is kwaliteit?" is niet eenduidig te 
beantwoorden, want kwaliteit is niet zomaar om te zetten in meetbare normen en maatstaven. Het woord 
kwaliteit wordt op verschillende manieren gebruikt. De verschillende betekenissen die aan het woord 
kwaliteit gegeven wordt kan leiden tot verwarring en misverstanden. Twee van deze gebruikswijzen zijn 
bijvoorbeeld 'het voldoen aan de eisen' en 'mate van uitmuntendheid'. Kwaliteit kan ook worden 
omschreven als doelstelling of prestatie-eis. In een rapport van het VROM (Twintig jaar woonkwaliteit) 
wordt een definitie van kwaliteit gegeven die goed aansluit bij dit onderzoek: 

• Kwaliteit is de mate waarin het produkt (de woning) voldoet en blijft of lean blijven voldoen aan de 
eisen die voortvloeien uit het gebruiksdoel (\1.ronen) of de gebruikersverwachtingen (woonwensen en 
woon-voorkeuren). 

In deze definitie wordt gesproken over kwaliteit op twee momenten. Ben kwaliteitsdefinitie die gegeven 
wordt in het boek Vastgoedbeheer Lexicon [Keeris, 1997] is afgeleid van de definitie uit de NEN-norm 
voor kwaliteit (ISO 9000-serie ). Deze luidt als volgt: 

• Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een produkt of dienst, dat van belang is 
voor het voldoen aan gestelde eisen of vanzelfsprekende behoeften. 

De kwaliteit van een woning heeft dus betrekking op de geschiktheid voor het gebruik en geschiktheid 
voor de gebruiker overeenkomstig diens verwachtingen en dat yoor zowel het betreffende moment als 
in de tijd i<a>laatst. Ook in deze definitie wordt de kwaliteit niet alleen bepaald door de kwaliteit op het 
betreffende moment maar ook door de (verwachting van de) kwaliteit in de toekomst. 

Om nu te komen tot een operationalisatie van het begrip kwaliteit wordt eerst een onderverdeling 
gemaakt in drie verschillende niveaus zoals deze ook door VROM wordt gebruikt, te weten: 
- de gebruikswaarde 
- de belevingswaarde 
- de toekomstwaarde 

Het eerste deel van de definitie gaat over de kwaliteit bij van de woningen op dit moment. Dit wordt 
voor een groot dee! bepaald door eisen uit het Bouwbesluit of door andere overheidsvoorschriften en de 
op dat tijdstip heersende normen, waarden en opvattingen over woningen. Volgens het bouwbesluit 
specificeren de aspecten bruikbaarheid/functionaliteit, comfort, veiligheid en 
energiezuinigheid/duurzaamheid de gebruikswaarde van een woning. Verder is als aspect van de 
gebruikswaarde van de woning de communicatiemogelijkheden opgenomen. De techniek wordt steeds 
belangrijker in de huidige maatschappij waardoor aansluitingen van telefoon, televisie, computer en fax 
binnen de woning aanwezig dienen te zijn. De gebruikswaarde van een woning wordt in dit onderzoek 
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de basiskwaliteit genoemd. De basiskwaliteit is dus de mate waarin de woning voldoet aan de eisen en 
wensen van de woonconsument op dit moment. 

Het tweede deel van de definitie gaat over de kwaliteit op langere termijn: de toekomstwaarde van een 
woning. De toekomstwaarde van een woning wordt bepaald door de mate waarin in de woning blijft of 
kan blijven voldoen aan de gestelde eisen of verwachtingen tijdens de gehele (technische) levensduur 
van de woning. De flexibiliteit, neutraliteit en aanpasbaarheid van de woning bepalen de mate waarin de 
woning kan blijven voldoen aan de steeds veranderende woonwensen en woonvoorkeuren. Maar 
daarnaast verhogen flexibiliteit, neutraliteit en aanpasbaarheid tevens de kwaliteit op dit moment. 
Daarorn is in dit onderzoek de kwaliteit op langere termijn de 'duurzame kwaliteit' genoernd. De 
duurzame kwaliteit wordt dus bepaald door de flexibiliteit, neutraliteit en aanpasbaarheid van de 
woning. 

Bij de belevingswaarde is een onderscheid te maken naar de belevingswaarde van de woning en de 
woonomgeving. Het blijkt dat de woonomgeving een belangrijke rol speelt bij de woonbeleving van de 
woning [Dogge & Smeets, 1996]. In dit onderzoek is de belevingswaarde van de woonomgeving is 
buiten beschouwing gelaten. De belevingswaarde is een aspect van kwaliteit die voor zowel de 
basiskwaliteit als voor de duurzame kwaliteit van belang is. 

Het onderscheid tussen basiskwaliteit en duurzame kwaliteit is niet eenduidig. Bepaalde aspecten van 
kwaliteit zijn niet eenduidig te plaatsen in een van de twee categorieen, rnaar om bet begrip te kunnen te 
toetsen is, is toch een indeling gemaakt (zie fig. 4.1). Daamaast zijn beide begrippen afhankelijk van 
elkaar. Je kan stellen dat de basiskwaliteit een voorwaarde is voor duurzame kwaliteit. Als de woning al 
niet voldoet op dit moment, zal de woning in de toekomst ook niet voldoen. Het blijkt namelijk dat de 
gestelde kwaliteitseisen aan de woning steeds hoger worden. 

Basiskwaliteit 
Kwaliteit 

Duurzame kwaliteit 

I I 
- Gebruikswaarde Belevingswaarde Toekomstwaarde -

I 
I 

I 
I 

Bruikbaarheid/ I 
I Flexibiliteit -- functionaliteit I 

I 
I 
I 

I 

Veiligheid I Neutraliteit - I -I 
I 
I 

- Energiezuinigheid/ Aanpasbaarheid -comfort 

- Communicatie 

Fig. 4.1: Schema met de verschillende aspecten van kwaliteit 
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4.3 Operationalisatie van het begrip kwaliteit 

Nu de aspecten van kwaliteit bekend zijn kunnen de begrippen geoperationaliseerd worden tot 
toetsaspecten. 

Basiskwaliteit: 
- Eisen t.a.v. de bruikbaarheid en functionaliteit; 
- Eisen t.a.v. veiligheid; 
- Eisen t.a.v. energiezuinigheid; 
- Eisen t.a.v. het comfort; 
- Eisen t.a.v. de communicatie; 
- Eisen t.a.v. de belevingswaarde van een woning. 

Duurzame kwaliteit: 
- Eisen t.a.v. flexibiliteit; 
- Eisen t.a.v. neutraliteit; 
- Eisen t.a.v. aanpasbaarheid. 

4.3.1 Bruikbaarheid en functionaliteit: 
De bruikbaarheid en functionaliteit van de woning wordt in belangrijke mate bepaald door de ligging 
van de ruimtes ten opzichte van elkaar met andere woorden de woningindeling. Hierbij dient vooral 
gelet te worden op de relaties tussen de vertrekken en afstanden en looplijnen tussen vertrekken. De 
bruikbaarheid en functionaliteit van de (verblijfs)ruimtes van de woning worden bepaald door de 
indelingsmogelijkheden van de ruimte. Hierbij is de plaats en draairichting van ramen en deuren van 
belang. V erder wordt gekeken naar de mogelijkheid om ineerdere activiteiten na elkaar of gelijktijdig te 
laten plaatsvinden. Voldoende verkeersruimte in een woning is erg belangrijk: het scheidt - elkaar 
storende - functies en maakt korte looplijnen naar andere ruimtes mogelijk. Wanneer vertrekken 
onafhankelijk bereikbaar zijn wordt de privacy van de woning verhoogd. 'Voldoende privacy van 
bewoners ten opzichte van elkaar en ten opzichte van bezoek maakt de woning voor verschillende typen 
huishoudens geschikt. Hierdoor neemt de toekomstwaarde van een woning toe' [V AC, 1997]. 

Toetsaspecten: 
• Ligging van de ruimtes t.o.v. elkaar; 
• Relaties tussen vertrekken; 
• Afstanden en looplijnen tussen vertrekken; 
• Grootte en breedte van de vertrekken; 
• Logische en doelmatige indeling van de plattegrond; 
• Plaats en draairichting van ramen en deuren; 
• Hoeveelheid bergruimte in een woning. 

4.3.2 Veiligheid 
In het kader van dit onderzoek wordt gekeken naar de fysieke en de sociale veiligheid. De woning moet 
veiligheid tegen inbraak bieden, mogelijke ongelukken en valpartijen voorkomen en bewoners zouden 
een gevoel van geborgenheid en veiligheid moeten hebben. De belangrijkste eisen van sociale veiligheid 
zijn buurtgericht. Dit valt buiten dit onderzoek. Het enige aspect op woningniveau dat het gevoel van 
sociale veiligheid verhoogt is de inbraakwerendheid. 

Toetsaspecten: 
• Fysieke veiligheid 
• Inbraakwerendheid 
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4.3.3 Energiezuinigheid en comfort 
De mate van comfort van een woning wordt bepaald door de mogelijkheden tot verwarming, de 
hoeveelheid licht en frisse lucht, het uitzicht en de kwaliteit van het binnenmilieu. De bewoners moeten 
geen hinder hebben van geluid, vocht en tocht en de ventilatiemogelijkheden moeten efficient en 
effectief zijn. Daamaast moet de woning voldoen aan een aantal aspecten van energiezuinigheid, zoals 
de geluidsisolatie. Deze aspecten worden vooral bepaald door het Bouwbesluit. Doordat de aspecten van 
comfort en energiezuinigheid vaak met elkaar samenhangen zijn deze twee begrippen samen genomen. 

Toetsaspecten: 
• Isolatie; 
• Hoeveelheid ( dag)licht; 
• Ventilatiemogelijkheden; 
• Binnenmilieu (onder andere tocht en vocht); 
• Verwarmingsmogelijkheden; 
• Sanitaire voorzieningen; 
• Installaties. 

4.3.4 Communicatie 
Dit is een aspect van kwaliteit die in de huidige maatschappij steeds belangrijker is geworden en in de 
toekomst nog belangrijker zal worden. Bijna alle huishoudens hebben een of meerdere televisies en 
telefoons in de woning. Vee! huishoudens hebben tegenwoordig ook een computer, fax en modem. Deze 
apparaten stellen allemaal eisen aan de aansluitingen in de woning voor telefoon en kabel en aan de 
elektriciteitsvoorzieningen. 

Toetsaspecten: 
• Aansluitingen en loze leidingen voor telefoon; 
• Aansluitingen en loze leidingen voor CAI; 
• Elektriciteitsvoorzieningen. 

4.3.5 Belevingswaarde 
Het uiterlijk van de woning is tevens een aspect van de totale kwaliteit van een woning. Het is natuurlijk 
interessant om te kijken in hoeverre het bijzondere uiterlijk van de geselecteerde woningen heeft 
meegespeeld in de keuze van het huis en in hoeverre de buurt de reden was voor de keuze van de 
woning. 

Toetsaspecten: 
• Architectuur; 
• Belevingswaarde woonomgeving. 

4.3.6 Fle~ibiliteit 

Toetsaspecten: 
• Zo weinig mogelijk dragende wanden; 
• 'Harde kern' met alle voorzieningen met verder een vrij indeelbare plattegrond; 
• Brede, ondiepe woningplattegrond met een vrije overspanning; 
• Splitsbaarheid en samenvoegbaarheid van kamers; 
• Inpandige garage of berging met verschillende gebruiksmogelijkheden; 
• Technische veranderbaarheid (o.a. gebruik van fontanelwanden en -vloeren); 
• Zo weinig mogelijk aansluitingen van installaties en sanitair op niet-dragende wanden en 

gemakkelijk verwijderbare delen; 
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• (Bepaalde mate van) overdimensionering in de woning. 

4.3.7 Neutraliteit 

Toetsaspecten: 
• Geen duidelijke hierarchie in de vertrekken; 
• Vertrekken waarin functies uitgewisseld kunnen worden; 
• Meerdere functies mogelijk in een vertrek; 
• Meerdere indelingsmogelijkheden in een vertrek; 
• Plattegronden op basis van ruimtebehoefte (het aantal personen in een huishouden) i.p.v. 

plattegronden op basis van huishoudenskenmerken; 
• Bepaalde mate van overdimensionering 

4.3.8 Aanpasbaarheid 

Toetsaspecten: 
• Woningen geschikt voor allerlei typen woonconsumenten en niet alleen voor ouderen; 
• Weinig of geen verhoging van de stichtingskosten; 
• Toegankelijkheid van de woning voor rolstoelgebruiker; 
• Breedte deurposten; 
• Breedte woning; 
• Bij woning met meerdere verdiepingen mogelijkheid tot maken rolstoellift. 
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Hoofdstuk 5. Onderzoeksopzet van de enquetes 

5.1 lnleiding 

Het type onderzoek dat ik wil gaan uitvoeren is een exploratief onderzoek. Het doel is inzicht verkrijgen 
in de waardering en het ruimtegebruik van de experimentele woningen in de Filmwijk in Almere. Er zijn 
verschillende redenen dat voor de Filmwijk in Almere is gekozen. Als eerste omdat de woningen 
redelijk recent zijn. De woningen zijn opgeleverd in 1992 voor de buitenexpositie van de NWR
BouwRAI. Daarnaast is er nog (bijna) geen evaluerend onderzoek is gedaan in de Filmwijk. Verder heeft 
men hier op een andere wijze getracht de nieuwe thema's voor de jaren negentig -neutraliteit, 
flexibiliteit, duurzaamheid- te vertalen naar een nieuw woningconcept. De opdracht voor de architect
opdrachtgevercombinaties was af te wijken van de standaardopvattingen die aan de woningbouw ten 
grondslag liggen. 'Woningplattegronden, blokvormen en verkavelingsprincipes veranderen maar 
langzaam. De oorzaak hiervan is dat de dagelijkse praktijk wordt beheerst door vele procedures, normen 
en beoordelingscriteria, maar vooral ook door opvattingen over de woonwensen van de gemiddelde 
woonconsument. De keuzen die gemaakt worden zijn gebaseerd op ervaringen in het verleden. In de 
praktijk leidt het streven naar goed verhuurbare of verkoopbare woningen vaak tot 'gewone woningen'. 
Die moeten vooral niet bijzonder of afwijkend van het gangbare zijn en vooral niet innovatief of 
grensverleggend. Veel opdrachtgevers of ontwikkelaars durven dit risico niet aan' [NWR, 1992]. Bij de 
woningen in de Filmwijk in Almere is het grensverleggend bouwen uitgangspunt geweest bij het 
ontwerpen en bouwen van de woningen. De standaardplattegrond van eengezinswoning is gebaseerd op 
een gezin met kinderen. Door de huidige diversificatie van huishoudens is dit niet de meest ideale 
plattegrond voor de overige huishoudenstypen, zoals de tweeverdieners zonder kinderen of het oudere 
echtpaar waarvan de kinderen (al bijna) uit huis zijn. De projecten die onderzocht zullen worden hebben 
volgens de ontwikkelaars een neutralere plattegrond en zijn flexibeler in te delen dan traditionele 
woningen. Met dit onderzoek wordt geprobeerd te achterhalen op welke wijze deze thema's zijn 
verwerkt in de plattegronden en hoe de consumenten deze nieuwe concepten waarderen. Belangrijk 
daarbij zijn de positieve en negatieve aspecten van de projecten. 

5.1.1 Onderzoeksontwerp 
De grondvorm voor mijn onderzoek is een survey-onderzoek en de dataverzamelingsmethode die ik ga 
gebruiken is het mondelinge interview. Omdat ook het ruimtegebruik van de verschillende vertrekken 
wordt nagegaan, zal er een plattegrond beschikbaar zijn waarop de verschillende indelingen van de 
ruimtes aangegeven kunnen worden en de veranderingen in de indelingen in de loop der tijd. Op deze 
manier kan nagegaan worden of ruimtes ook echt flexibel worden gebruikt. In het interview zullen 
tevens een aantal open vragen worden gesteld waardoor de oorzaak of reden achter bepaalde 
veranderingen in de woning kan worden achterhaald. Gezien de geringe projectgrootte en de intensiteit 
en duur van de interviews is dit geen kwantitatief maar een kwalitatief onderzoek. Een voorbeeld van de 
enquete zoals die gebruikt is in dit onderzoek is te vinden in bijlage B. 

5.2.1 De onderzoeks·populatie 
Van de geselecteerde projecten zullen alle bewoners eerst via een brief op de hoogte worden gesteld van 
dit onderzoek. Hierin wordt kort uitgelegd wat voor soort onderzoek het is en waarvoor het dient. 
Daama worden de bewoners telefonisch benaderd en gevraagd of zij aan het onderzoek mee zullen 
werken. Een voorbeeld van de brief is toegevoegd als bijlage A. 
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5.2 Keuzematrix van de projecten 

Gezien het grote aantal projecten in de Filmwijk moet er een selectie worden gemaakt uit de 
verscbillende projecten. De projecten in de Filmwijk zijn kleinscbalig van aard en om voldoende data te 
verzamelen om uitspraken te kunnen doen is een aantal van minimaal 11 buizen nodig. Met deze 
randvoorwaarde vallen al veel projecten af. De selectie van de projecten gebeurt aan de hand van een 
matrix. In deze matrix worden de projecten getoetst op een aantal aspecten van flexibiliteit en neutraliteit 
die in boofdstuk 3 en 4 aangegeven zijn. De projecten die bet beste scoren op de verschillende 
toetsaspecten zullen worden geselecteerd. De aspecten waarop getoetst zal worden zijn de volgende: 

1. Een 'harde' kern met alle voorzieningen met verder een vrij indeelbare plattegrond. Dit geeft de 
bewoner een grotere mate van vrijheid om zelf verder de woning in te richten. Op deze manier heeft 
de bewoner meer indelingsmogelijkheden van de woning. 

2. Brede, ondiepe woningplattegrond met een vrije overspanning. 
Op deze manier zijn er meerdere indelingen mogelijk van de plattegrond en zijn verbouwingen later 
gemakkelijker uit te voeren, doordat er geen dragende wanden zijn binnen de woning. Een antler 
voordeel is dat een brede woning een voorwaarde is voor aanpasbaarbeid. Een brede woning is in een 
later stadium gemakkelijker en goedkoper aanpasbaar te maken. 

3. Woonkamer > 30 m2 .Qf woonkamer > 20 m2 en (woon)keuken > 20 m2 

Uit boofdstuk 2 blijkt dat de voorkeur voor een grotere woonkamer toeneemt. Een grotere 
woonkamer biedt ook meer indelingsmogelijkheden. In somrnige woningen is de woonkamer iets 
minder groot, maar is er bijvoorbeeld een eetkeuken met dezelfde a:fineting als de woonkamer. De 
aanwezigbeid van een grote woonkeuken compenseert dan de kleinere woonkamer. 

4. Mogelijkheid tot bet maken van of de aanwezigbeid van een slaapkamer of werkruimte op de begane 
grond. Hierbij biedt een brede woning meer mogelijkheden. 

5. Mogelijkheid tot bet maken van of de aanwezigbeid van een hobbykamer of werkruimte op een 
verdieping (hierbij kan ook de zolder worden gerekend, mits er ramen aanwezig zijn en de ruimte is 
ge'isoleerd). Er moeten wel voldoende slaapkamers overblijven voor de leden van bet buisbouden. 

6. Geen duidelijke bierarcbie in de ruimtes, dus min of meer gelijke vertrekken waarin functies 
uitwisselbaar zijn. 

7. Overdimensionering 
Een van de belangrijkste strategieen voor bet verbogen van flexibiliteit en neutraliteit is een bepaalde 
mate van overdimensionering. Een van de belangrijkste verbuisredenen op woningniveau is een te 
kleine woning. Een ongedefinieerde ruimte in de woning die gescbikt is voor verscbillende 
doeleinden (naast de al voldoende aanwezige basisvoorzieningen) is een vorm van 
overdimensionering. Ook een 'extra' kamer in de vorm van een zolder of slaapkamer. Alle leden van 
het buisbouden dienen wel een eigen kamer te bebben. 

Een ander aspect waar in de matrix naar gekeken zal worden, is de projectgrootte. De projecten in de 
Filmwijk zijn kleinscbalig van aard. Om in mijn onderzoek uitspraken te doen over bet gebruik van de 
woning en de tevredenheid van de bewoners moet wel voldoende vergelijkingsmateriaal zijn. Bij de 
kleinere projecten betekent dit dat er veel respons moet zijn om uitspraken te kunnen doen. Projecten 
met minder dan 11 buizen worden niet in de matrix opgenomen. 
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Project aantal 1 2 3 4 5 6 7 score 

3. 'Wonen in een breder perspectief 15 x x x 3 

4. ' 11 Deelwoningen' 11 x x x x x x 6 
7. '14 Kernwoningen' 14 x x x x x s 
8. 'Buitengewoon (hoogbouw) 45 x x 2 

9. 'NeodoomB' 12 x x x 3 

11. '14 Herenhuizen' 14 x x x x x x 6 

13. 'Woningen voor45-plussers' 15 x x x x x s 
16.' 17 Eigenzinnige eengezinswoningen' 17 x 1 

18. 'Almeerhuis' 12 x x x 3 

21. 'Het halfrond' 15 x x x 3 

22. 'Wonen op een hoger niveau' 20 x x x x 4 

24. 'De wisselzone' 17 x x x 3 

25. 'Studiowoningen' 13 x x x 3 

27. 'Trendsetter' 14 x x 2 

28. 'Wonen in de breedte' 12 x x x x x s 
29. '12 Oscarnominaties' 12 x x 2 

30. 'Woningen voor ouderen: premiere' 17 x 1 

31. 'Zonneblokwoningen' 16 x x 2 

32. 'Compositae' 15 x x x x 4 

33. 'Radiaalgewijs' 28 x x x x x x 6 

35. 'Ruimtelijke koopwoningen' 12 x x 2 

Tabel 5.1: Selectiematrix 

Uit de matrix zijn de projecten met de score 5 of 6 nader bekeken. De volgende projecten zijn 
geselecteerd: 

Project 4: '11 Deelwoningen' 
De woningen van project 4 hebben duidelijk een nieuw concept. De plattegrond is anders dan de 
plattegrond van de traditionele woning en naar mijn mening bieden deze woningen een grote vrijheid 
van indelen door het gebruik van een ongedefinieerde ruimte die voor verschillende doeleinden geschikt 
is. 

Project 7: '14 Kernwoningen' 
In project 7 zijn de ruimtes volgens de ontwikkelaars zo gemaakt dat ze voor verschillende doeleinden 
geschikt zijn. De functies zijn uitwisselbaar wat de flexibiliteit van het project vergroot. Daamaast is er 
een hoogteverschil tussen keuken en woonkamer, waardoor de woonkamer hoger is dan de 
standaardnorm. 

Project 13: 'Woningen voor 45-plussers' 
Dit project wordt geselecteerd omdat dit een project is dat zeer geschikt is voor senioren en tevens hoog 
scoort op het gebied van neutraliteit en flexibiliteit. 
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Project 33: 'Radiaalgewijs' 
Project 33 wordt tevens geselecteerd omdat dit huurwoningen zijn in de dure klasse. Alle andere 
bovengenoemde projecten zijn koopwoningen. Het is interessant om te zien of er verschil is in het . 
gebruik en de waardering tussen een huurwoning en een koopwoning. 
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Hoofdstuk 6. Uitkomsten van de enquete 

6.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de bewonersenquete beschreven en geanalyseerd. De 
plattegronden van de onderzochte projecten zijn toegevoegd als bijlage C. In bijlage D, tabel 7 is een 
tabel opgenomen, waarin alle oppervlaktes en afmetingen van de vertrekken van de verschillende 
woningen in dit project staan met de beoordeling van de bewoners. Na een beschrijving van de resultaten 
van de enquete volgen de sterke en zwakke punten van het project met daarop volgend een conclusie. 

6.2 Project 4: '11 deelwoningen' 

Opdrachtgever: Eurowoningen B.V. Rotterdam 
Architect: Hartsuyker Architecten B.V. Amsterdam 
Aannemer: Aannemersbedrijf Gebr. Bokland B.V. Hardinxveld-Giessendam 

Bruto-inhoud: 494 m3
• 

Woonkamer (zoals in oorspronkelijk ontwerp): 19,1 m2 

Niet-ingedeelde ruimte is 21,3 m2
; keuken is 5,3 m2

; badkamer is 5,3 m2 

Kamer 1is11,5 m2
; kamer 2 is 10,8 m2

; berging 7,1 m2
• 

Verkoopprijs tijdens de BouwRAI 1992: 180.000-190.000 gulden 

Onderstaande tekst is overgenomen uit het boek over de Filmwijk "Grensverleggend bouwen". Hierin 
worden de ideeen van de architect over de woning beschreven. 

De deelwoning: aanpasbaar en gebruiksklaar. Een woning met een extra beuk, waarin over de gehele 
woningdiepte en met een hoogte van twee verdiepingen een ruimte is opengelaten met een schuur- of 
deelachtig karakter (foto 6.2.2 en 6.2.3). In het ontwerp nemen de primaire functies niet de totale ruimte 
in beslag, maar is bewust een grote ruimte opengehouden die direct bruikbaar is voor allerlei activiteiten. 
De woning is circa 6,50 meter breed en 9 meter diep. In deze relatief brede woning is de 
(hoofd)woonruimte op de begane grond en de eerste verdieping ontwikkeld op een breedte van ca. 4 
meter. In deze hoofdbeuk zijn alle functies en installaties opgenomen. De zolder op de tweede 
verdieping heeft een breedtemaat van 6,50 meter. De hoofdbeuk is volledig afgewerkt, ge'isoleerd en 
verwarmd. De bewoners kunnen een eigen invulling geven aan de extra beuk. Dit geeft bijvoorbeeld een 
gezin de mogelijkheid de verschillende levensfasen met veranderende ruimtebehoeften te doorlopen 
binnen hetzelfde huis. Essentieel is dat het huis in zijn nu ontworpen vorm volledig bruikbaar is. De 
gevel is mede ontstaan uit stedebouwkundige gegevens: een brede boulevard en gesloten huizenblokken. 
De weidsheid van deze boulevard vraagt om een hoge bebouwingswand. De lichtopeningen hebben een 
eigen vorm gekregen (zie foto 6.2.1). Uitgangspunt was een pui die zonder ingrepen voor verschillende 
ruimtefuncties bruikbaar is. De verschillende combinaties leveren een boeiende gevel op [NWR, 1992]. 

In de eerste regel van bovenstaande tekst is de term 'aanpasbaar' is gebruikt om het flexibele karakter 
van de woning aan te geven. Hiermee wordt dus niet de bedoeld dat deze woning geschikt is voor een 
invalide gebruiker. 

Bij de oplevering van het project bleek dat de laatste huizen in het project in de oorspronkelijke vorm 
niet goed verkocht werden. De aannemer heeft toen de vide op de eerste verdieping dichtgemaakt, zodat 
latere bewoners geen keuze meer hadden tussen wel of geen vide. Dit is ook zo met de dubbele 
beglazing op de zolder. In het oorspronkelijke planontwerp zouden tien woningen komen. Later is dit 
veranderd in elf woningen. De woningen zijn daarom uiteindelijk een meter smaller geworden. 
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Foto 6.2.1: Voorzfjde 111oningen ca.'>e 1: 'Deelwoningen : 

Foto 6.2.2 en 623 ... 0ngedefinieerde ntimte in de mode/woning volgens het idee van de ontwerpers. 
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6.2.1 Uitkomsten van de enquete: 

De respons in <lit project is zeer hoog. Acht van de elf huishoudens hebben een interview afgelegd, wat 
neerkomt op een respons van 73%. 

Deel A: Woonsltuatie 

Van de ge!nterviewde bewoners wonen zeven huishoudens in een tussenwoning en een huishouden 
woont in een hoekwoning. Zes van de acht huishoudens wonen er al ruim 5 jaar. Zij zijn dus de eerste 
bewoners. Alle ge!nterviewde bewoners hebben een afwijkende plattegrond. Verder zijn alle 
plattegronden ook nog sterk verschillend van elkaar. Alle bewoners hebben een deel van de niet
ingedeelde ruimte op de begane grond bij de woonkamer getrokken. De vide op de eerste verdieping is 
in veel huishoudens dichtgemaakt om zo meer ruimte op de verdieping te creeren. Een huishouden heeft 
het plan in bijna oorspronkelijke vorm gelaten. Dit huishouden heeft wel de vide op de tweede 
verdieping dichtgemaakt ten behoeve van meer bergruimte op de zolder. Dit is tevens door vier andere 
huishoudens gedaan. Daarnaast hebben drie huishoudens deze vide wel opengelaten, maar de vide op de 
eerste verdieping dichtgemaakt. 

Deel B: Huishoudenssituatie 

In het project wonen drie huishoudens zonder kinderen, een huishouden met een kind, twee huishoudens 
met twee kinderen en twee huishoudens met drie kinderen, waarvan een een alleenstaande ouder is. De 
gemiddelde woningbezetting jg 3,25 personen per woning. Er zijn geen andere bewoners dan de 
gezinsleden die in de woningen verblijven. Van de acht huishoudens zijn er zes waarvan beide 
hoofdbewoners werken, van een huishouden werkt maar een van beide hoofdbewoners en in een 
huishouden woont maar een hoofdbewoner. Het opleidingsniveau van de hoofdbewoners ligt hoog. 
Twaalfvan de in totaal vijftien hoofdbewoners hebben een hogere beroepsopleiding ofwetenschappelijk 
onderwijs gevolgd (80%). Een hoofdbewoner heeft een middelbare beroepsopleiding gevolgd, een hoger 
voortgezet onderwijs en een lager/middelbaar onderwijs. 

Deel C: De woning 

Flexibiliteit en neutraliteit 
Op de vraag of deze woning naar de mening van de bewoners flexibeler is dan hun vorige woning 
antwoordden zes huishoudens dat dit het geval is. Tijdens de woonduur is bij drie huishoudens de 
indeling van de verschillende ruimtes veranderd. De voomaamste redenen voor verandering van de 
indeling van de woning zijn het vertrekken van een bewoner en de komst van een nieuwe bewoner. 
Uitbreidingsmogelijkheden zijn er wel volgens de helft van de bewoners, in de vorm van een serre maar 
niemand heeft plannen in deze richting. Waarschijnlijk wordt dit niet goed gekeurd door de gemeente en 
in de fundering is hiermee geen rekening gehouden. 

Bruikbaarheid en fimctionaliteit 
De grootte van de woning is voor vier huishoudens precies goed. Voor de andere vier huishoudens is de 
woning iets te klein. Dit zijn de gezinnen met kinderen. Dit ligt niet aan het aantal kamers. Alle 
huishoudens vinden het aantal kamers precies goed. Ten aanzien van de relaties tussen de verschillende 
vertrekken in de woning zijn de meeste huishoudens tevreden. Over de plaatsing van de radiatoren is 
men minder te spreken. Alle huishoudens zijn ontevreden over de plaatsing van een of meer radiatoren. 
Vijf huishoudens hebben de radiatoren in de woonkamer genoemd. Deze zijn naar hun mening zeer 
onhandig geplaatst. De radiator in de keuken is twee keer genoemd en die in de badkamer drie keer. Men 
heeft in de woonkamer problemen de gordijnen op te hangen door de plaatsing .van de radiatoren. 
Daamaast verstoort het gebruik van radiatoren volgens enkele bewoners het uiterlijk van de woning en 
de uitkijk. De ramen lopen namelijk helemaal door tot aan de grond. In de badkamer en de keuken zijn 
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radiatoren zo geplaatst dat het de indeling van de ruimte beperkt. Over de plaatsing van de deuren zijn 
zeven van de acht huishoudens ontevreden. De deur naar de woonkamer (vier keer genoemd) is zo 
geplaatst dat het indeling van deze ruimte beperkt. De deur van de gang naar de keuken kan niet 
helemaal open. Enkele huishoudens hebben deze deur verwijderd. Over de plaatsing van ramen is 
iedereen tevreden. 

De grootte van de woonkamer is volgens de helft van de huishoudens precies goed. De andere helft vindt 
de woonkamer iets te klein. Over de ligging van de woonkamer in het huis zijn alle bewoners tevreden. 
Over de ligging ten opzichte van de zon (zuidelijk) zijn zeven huishoudens tevreden. Er is een 
mogelijkheid de woonkamer te vergroten, maar dit gaat dan ten koste van de bergruimte van de woning. 
Als positief pl.Dlt van de woonkamer wordt door zes huishoudens het vele licht en de grote ramen 
genoemd. Als negatief pllllt wordt door vijf huishoudens de breedte of de grootte van de woonkamer 
genoemd . .Een huishouden vindt het plafond te laag. 

De keuken is naar de mening van de meeste bewoners te klein. Vier huishoudens vinden de keuken veel 
te klein, drie huishoudens vinden de keuken . iets te klein en maar een huishouden vindt de keuken 
precies goed. Enkele van de meest genoemde nadelen zijn te weinig ruimte voor de apparatuur en te 
weinig kastruimte. Veel bewoners hebben zelf het aanrecht vergroot en/of een nieuwe keuken geplaatst. 
Twee huishoudens hebben de keuken niet veranderd. Vijf huishoudens hebben bij voorkeur een dichte 
keuken, een huishouden kiest bij voorkeur voor een halfopen keuken en twee huishoudens hebben het 
liefst een open keuken. Als voordeel is genoemd dat de keuken, ondanks dat deze open is, er geen direct 
zicht vanaf de woonkamer op de keuken is. 

De grootte van de badkamer is voor zeven huishoudens precies goed . .Een huishouden vindt de badkamer 
iets te klein. De inrichting van de badkamer wordt door zeven huishoudens als onvoldoende beschouwd. 
Vooral de mogelijkheid tot ventileren scoort slecht. Er is geen raam in de badkamer dus ventilatie 
gebeurt via mechanische afzuiging. Zes huishoudens hebben zelf een tweede toilet laten plaatsen, drie 
huishoudens hebben een bad laten plaatsen . .Een huishouden heeft niets veranderd. 

Een werk/studeerkamer is in alle huishoudens aanwezig . .Zeven huishoudens zijn tevreden over de 
privacy van deze kamer. Over de aanwezigheid van wandcontactdozen, kabel- en telefoonaansluitingen 
is men niet tevreden. Er was van elk maar een aansluiting en er was een loze leiding aanwezig voor de 
telefoon in de werk/studeerkamer. Een huishouden heeft de gehele niet-ingedeelde ruimte op de eerste 
verdieping tot een kamer is samengevoegd en twee huishoudens hebben hier twee aparte kamers van 
gemaakt. De huishoudens zonder kinderen beoordelen de kamers voor het grootste deel goed, bij 
huishoudens zonder kinderen zijn de meningen verdeeld. Kamer 3 wordt door een meerderheid iets te 
klein gevonden, kamer 1 en 2 zijn voor een kleine meerderheid voldoende groot. De grootte van de 
zolderkamer wordt door alle bewoners als goed beoordeeld. Een positief pl.Dlt van de kamers op de 
eerste verdieping is de hoeveelheid lichtinval door de grote ramen. Dit pl.Dlt is door vijf huishoudens 
genoemd. De ventilatiemogelijkheden van de kamers is voor vijf huishoudens een negatief pllllt, evenals 
de breedte van de niet-ingedeelde ruimte. V erder is twee keer genoemd dat de grootte van (geen enkele 
van) de kamers voldoende is voor de slaapkamermeubelen van de volwassenen in het huishouden. 

De bergruimte in de woning in het oorspronkelijke ontwerp is veel te weinig. Huishoudens die de vide 
op de tweede verdieping hebben dichtgemaakt, beoordelen de bergruimte in de woning beter. De helft 
vindt de bergruimte in de woning precies goed. Drie huishoudens vinden de bergruimte veel te klein en 
een huishouden vindt de berging iets te klein. v ooral de gezinnen met kinderen beoordelen de 
hoeveelheid bergruimte negatief. In de tuin was oorspronkelijk geen bergruimte, maar de bewoners 
hebben zelf collectief een schuurtje laten bouwen met een ontwerp dat aansluit bij de woning. De helft 
van de bewoners vindt deze wel te klein. Verder is in ofbuiten de woning geen bergruimte aanwezig. De 
ruimte waarin de wasmachine zich bevindt is in de helft van de gevallen de badkamer, in twee gevallen 
in de bergruimte bij de voordeur (bijkeuken) . .Een huishouden heeft de wasmachine op zolder geplaatst 
en een huishouden heeft zelf een wasruimte gecreeerd op de eerste verdieping. 
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n 

Foto 6.2.4: De achterzijde van de 'Deelwoningen '. 

Foto 6.2.5: De voorzijde van de 'Deelwoningen '; de linkerzijde van de woning is de hoojabeuk en 
rechterzijde van de woning is de niet-ingedeelde ntimte. 
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Veiligheid 
Het wassen van de eigen ramen kan niet veilig zelf gebeuren. Daarvoor wordt de hulp van een 
glazenwasser ingeroepen. De trap in de woning is een trap met twee kwarten. De tweede verdieping is 
vanuit de entree bereikbaar. Er is geen verhuisraam in de woning aanwezig, maar de vloer van de 
overloop op de eerste en de tweede verdieping bestaat uit houten latten met een tussenruimte van 
ongeveer 1,5 cm die gemakkelijk (gedeeltelijk) te verwijderen is en op die manier de functie van een 
verhuisraam ovemeemt. Onveilige situaties zijn door twee huishoudens genoemd. Een van de 
gevaarlijke situaties die genoemd is, is bet ontbreken van een goede vluchtweg bij brand. Het 
onderste deel van bet raam is bet enige deel van bet raam dat open kan en dit is een soort klapraam 
die maar zo'n 30 cm open kan. Men kan bij een brand dus niet via de ramen naar buiten. Het 
ontbreken van een geaarde stopcontact in de berging en maar een geaard stopcontact in de keuken is 
door een gelnterviewde genoemd als gevaarlijke situatie in verband met kortsluiting. 

Comfort en energiezuinigheid 
Over de geluidsisolatie van de woningen is niet iedereen tevreden. De geluidsisolatie binnen de 
woning wordt in twee gevallen als zeer slecht ervaren, in vier gevallen als slecht, een keer als niet 
goed of niet slecht en maar een keer als goed ervaren. Vooral de gezinnen met kinderen zijn niet 
tevreden. De vloer van de overloop heeft bier ook mee te maken. Door de tussenruimtes van de 
houten latten kan men van de zolder rechtstreeks naar beneden kijken. Dit komt de geluidsisolatie 
binnen de woning niet ten goede. De geluidsisolatie tussen de woningen is volgens de bewoners 
tevens onvoldoende. De helft is van de mening dat de geluidsisolatie tussen de woningen slecht is. 
Een huishouden is van mening dat de gelui<jsisolatie zeer goed is, twee huishoudens zijn van mening 
dat de geluidsisolatie goed is en een huishouden vindt dit noch goed, noch slecht. Hierbij is de 
waardering afhankelijk van de buren. Als men naast een gezin met ( oudere) kinderen woont, oordeelt 
men slechter dan wanneer men naast een huishouden zonder kinderen woont. De geluidsisolatie tegen 
geluid van buiten wordt door iedereen als goed beoordeeld, zelfs door de bewoners met gedeeltelijk 
enkele beglazing. Het is een zeer rustige buurt met weinig verkeerslawaai. De woning heeft dak-, 
vloer-, en spouwisolatie (Re= 2,5 m2K/W). De hoofdbeuk heeft dubbele beglazing, de niet-ingedeelde 
ruimte en de zolder niet. Dit was wel mogelijk als meerwerk bij oplevering van bet project. Bewoners 
die bet project net na de oplevering kochten konden geen dubbele beglazing meer krijgen. Vijf 
huishoudens hebben niet overal dubbele beglazing. Deze huishoudens hebben meer last van vocht in 
de woning, vooral op zolder, waardoor het houtwerk soms gaat rotten. Verder vinden vijfvan de acht 
huishoudens dat zij delen van de woning niet voldoende kunnen verwarmen. Over de 
ventilatiemogelijkheden zijn zeven huishoudens ontevreden. De ramen kunnen niet goed open en op 
de zolder is maar een klein klapraam aanwezig wat te weinig is voor een goede ventilatie. Dit geldt 
zeker wanneer deze ruimte gebruikt wordt als slaapruimte. 

Belevingswaarde 
Het uiterlijk van de woning wordt positief beoordeeld: een huishouden vindt de woning heel erg 
mooi, drie huishoudens vinden de woning mooi en drie huishoudens vinden de woning niet mooi, niet 
lelijk. Op de vraag: "Wat waren de redenen dat u voor deze woning heeft gekozen?" is de architectuur 
van de woning door de helft van de huishoudens genoemd. De twee meest genoemde redenen zijn de 
grootte van het huis en de buurt (door zeven huishoudens). Daama volgde de prijs van het huis. Deze 
reden is genoemd door zes van de gelnterviewde bewoners. De plattegrond van de woning is voor de 
helft van de huishoudens een van de redenen geweest om bet huis te kopen. Door drie huishoudens 
zijn genoemd: werk, woningtekort Randstad en het experimentele karakter van de woning en twee 
huishoudens konden niets anders vinden. Andere redenen die genoemd zijn: de ligging nabij het 
centrum en de vrije vestiging. Bij de belangrijkste reden scoorden de buurt en de architectuur beiden 
even hoog, ieder genoemd door twee huishoudens. 
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6.2.2 Conclusie 

Sterke punten van de woning zijn: 
• flexibiliteit in ogen bewoners 
• veranderbaarheid plattegrond 
• aantal kamers 
• relaties tussen vertrekken 
• plaatsing ramen 
• lichtinval door grootte ramen 
• ligging woonkamer ten opzichte van de zon 
• uitbreidbaarheid woonkamer 
• geen direct zicht in de keuken 
• mogelijkheid dichte keuken te maken 
• architectuur 

Zwakke punten van de woning zijn: 
• plaatsing radiatoren 
• plaats en/of draairichting van enkele deuren 
• breedte ontvangsthal 
• grootte woonkamer 
• onvoldoende bergruimte 
• breedte keuken 
• ventilatiemogelijkheden badkamer 
• type kozijn: raam kan niet helemaal open. Hierdoor onvoldoende ventilatiemogelijkheden in de 

kamers en geen vluchtweg door raam bij brand 
• onvoldoende (loze leidingen voor) wandcontactdozen, kabel- en telefoonaansluiting 
• niet standaard overal dubbele beglazing 
• geluidsisolatie 

Conclusie: 
De veranderbaarheid van deze woning is groot. Alle bewoners hebben een afwijkende plattegrond en 
de plattegronden verschillen ook onderling veel van elkaar. Blijkbaar geeft deze plattegrond veel 
mogelijkheden tot het maken van een eigen woningindeling waar bewoners zich het prettigst bij 
voelen. Een minpunt is wel dat de extra beuk en de zolder niet standaard gei'.soleerd zijn. De woning is 
aanpasbaar te maken op de begane grond, al is de gang te smal voor de eisen van toegankelijkheid uit 
het Bouwbesluit en is de keuken tevens te smal (draaicirkel rolstoel). Dit zou verholpen kunnen 
worden door de woning een meter breder te maken. Dit geeft natuurlijk wel een verhoging van de 
stichtingskosten, maar waarschijnlijk verhoogt het de duurzame kwaliteit. Dit geldt ook voor de niet
ingedeelde ruimte op de eerste verdieping. Als de vide is dichtgemaakt, is dit een ruimte van 9 bij 2,5 
meter. Wanneer deze ruimte een meter breder zou zijn, zijn de indelingsmogelijkheden en 
bruikbaarheid van deze ruimte groter. De indelingsmogelijkheden worden van de diverse ruimtes 
worden soms beperkt door de plaatsing van radiatoren of deuren. Zaken die voor de basiskwaliteit op 
dit moment van belang zijn, zoals de geluidsisolatie en de ventilatiemogelijkheden kunnen verbeterd 
worden. Het uitgangspunt van de ontwerpers was een multi-functionele woning. De niet-ingedeelde 
ruimte kan worden gebruikt als zitkamer, hobbyruimte, atelier of studio. De ontwerper is niet 
uitgegaan van de dominante rol van de huiskamer maar heeft zich laten inspireren door de activiteiten 
die mensen in de verschillende fasen van hun leven ondememen. Uit mijn onderzoek en diverse 
andere onderzoeken (interview heer Boon, bijlage) blijkt dat de grootte van de woonkamer juist wel 
heel belangrijk is. Alle huishoudens hebben een deel van de niet-ingedeelde ruimte bij de woonkamer 
getrokken, omdat deze anders in hun ogen te klein zou zijn (19m2

}. Er is in dit ontwerp geen rekening 
gehouden met bergruimte. De meeste huishoudens, zeker die met kinderen, zijn daarom genoodzaakt 
een deel van de niet-ingedeelde ruimte te gebruiken als bergruimte. 
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6.3 Project 7: '14 Kernwoningen' 

Opdrachtgever en aannemer: Bouwmaatschappij Van Elst B.V. 
Architect: Duinker, van der Torre, samenwerkende architecten. 

Een beetje drive-in, een beetje split-level. De kemwoning is een huis met een geheel eigen karakter. 
De woning is gebouwd rondom een centraal gelegen trappehuis dat aan een vide ligt. Daardoor komt 
van bovenaf daglicht in het midden van de woning. Via de vide zijn alle vertrekken ruimtelijke met 
elkaar verbonden. Deze ruimten zijn zo groot dat ze voor verschillende doeleinden kunnen worden 
gebruikt. Wonen, koken en eten gebeurt op de eerste verdieping. De woonkamer heeft een extra grote 
verdiepingshoogte en staat in directe verbinding met de keuken. Deze extra hoogte is te danken aan 
het niveauverschil op de begane grond. Op de bovenste laag is aan een zijde een dakterras 
aangebracht. Het huis beschikt over veel bergruimte [NWR, 1992]. 

Bruto-inhoud: 494 m3 

Woonkamer is 23,4 m2 

Keuken en eetkamer samen 27 m2 

Badkamer is 4,8 m2
; wasruimte is 4,9 m2

; bergingen zijn samen 9,4 m2 

Kamer 1 is 10,8 m2 (begane grond); kamer 2 is 8,4 m2
; kamer 3 is 11,7 m2

; 

. kamer 4 is 10,7 m2 

6.3.1 Uitslag van de enquete 

De respons in dit project is 69%. Negen van de veertien benaderde huishoudens hebben hun 
medewerking aan het onderzoek verleend, een woning stond op dat moment leeg. 

Deel A: Woonsituatie 

Van de ondervraagde huishoudens woont er een in een hoekwoning. De plattegrond van de 
hoekwoning is gelijk aan die van de tussenwoningen, alleen er bevinden zich enkele extra ramen in de 
zijgevel van de woning. Acht ondervraagde bewoners zijn de eerste bewoners van het project. Zeven 
van deze bewoners wonen er al ruim 5 jaar. Een van de eerste bewoners woont ruim 4 jaar in het 
project. Het heeft dus ongeveer een jaar geduurd voordat alle woningen in het project verkocht waren. 
De plattegrond op de getekende kaart die ik bij het interview voorlegde bleek iets af te wijken van de 
huidige plattegrond. De badkamer, de wc en de bergkast zijn iets kleiner in het huidige ontwerp. Deze 
extra ruimte is bij kamer 6 gevoegd. In vier woningen zijn kamer 6 en 7 samengevoegd tot een kamer. 

Deel B: Huishoudenssituatie 

Onder de ondervraagde huishoudens bevinden zich zes gezinnen met kinderen, waarvan een gezin 
met drie kinderen, vier gezinnen met twee kinderen en een gezin met een kind. Een van de gezinnen 
is een eenoudergezin. De overige drie huishoudens bestaan uit twee personen. Het grootste dee! van 
de volwassenen werkt full-time, namelijk 11 van de 17 personen. Vijf personen werken part-time en 
een persoon doet het huishouden. Van de negen huishoudens bestaan zeven huishoudens uit 
tweeverdieners. De gemiddelde woningbezetting is 3,2 personen per woning. Het gemiddelde 
opleidingsniveau hgt hoog. Twaalf personen hebben een hogere beroeps- of wetenschappelijke 
opleiding gevolgd, twee personen een middelbare beroepsopleiding, een persoon heeft het hoger 
voortgezet onderwijs en twee personen hebben lager of middelbaar onderwijs gevolgd. Een van de 
gei'nterviewde volwassenen heeft tijdelijk lichamelijke problemen. Deze persoon heeft letsel aan de 
voet waardoor het (trap)lopen zeer pijnlijk is. 
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Foto 6. 3.1: De voorzijde van de 'Kernwoningen '. 

Foto 6.3.2: De achterzijde van de 'Kernwoningen '. 
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Deel C: De woning 

Flexibiliteit en neutraliteit 
Doordat in deze woning een deel van de vertrekken (woonkamer en woonkeuken) op ongelijke 
verdiepingen liggen zijn de flexibiliteit en de aanpasbaarbeid van de woning minder. De woonkamer 
en woonkeuken zijn niet uit te breiden door bijvoorbeeld een kamer bij de ruimte te voegen. Er is dus 
geen gebeel vrij indeelbare grond. De verdieping op de begane grond is wel naar eigen keuze in te 
delen. Er kan een slaap- of bobbykamer worden gemaakt en deze kan ook vergroot worden door een 
opbergkast bij de kamer te voegen en ook een badkamer beboort tot de mogelijkheden. Daar is nu een 
wasruimte gemaakt. Ook op de bovenste verdieping kan de indeling veranderd worden, indien de 
bewoners dit wensen. Vijfbewoners vinden deze woning flexibeler dan bun vorige woning. 

Bruikbaarheid en functionaliteit 
Alie bewoners vinden de grootte van de woning precies goed. Zes bewoners vinden bet aantal kamers 
precies goed, terwijl drie huisboudens dit aantal net iets te weinig vinden. In alle ruimtes van de 
woning komt voldoende daglicht, alleen de gang is volgens een bewoner iets te donker. De relatie 
tussen de woonkamer en de keuken is geen directe relatie. De keuken ligt een halve verdieping hoger 
dan de woonkamer en is vanuit de woonkamer bereikbaar via een rechte trap. De woonkamer en de 
keuken zijn beide tevens bereikbaar vanuit de entree via de glazen kern in bet midden van de woning. 
Zes van de huisboudens zijn tevreden tot zeer tevreden over deze relatie en drie bewoners staan bier 
neutraal tegenover. De relatie van de woonkamer met de tuin is voor alle bewoners goed tot zeer 
goed. De deur naar de tuin is volgens een bewoner niet praktisch geplaatst (naar binnen draaiend). 
Over de relatie van de woonkamer met bet balkon zijn de nieningen een beetje verdeeld. Drie 
huisboudens staan hier neutraal tegenover, drie huisboudens zijn hiermee tevreden over en drie 
buisboudens zijn minder tevreden. De reden hiervoor is dat de tuin op bet noorden ligt en het balkon 
op het zuiden. De bewoners die graag in de zon willen zitten, moeten dan met bun tuinmeubelen naar 
de tweede verdieping. Over de relatie tussen de woonkamer en de entree zijn zes huishoudens 
tevreden tot zeer tevreden. Door de halve verdieping hoogteverschil en doordat men eerst via de trap 
moet geeft een groter gevoel van privacy. De relatie tussen de keuken en de entree is voor vier 
huishoudens minder goed doordat men met de boodschappen door de gang, de spiltrap op moet 
voordat men in de keuken is. De relatie tussen de woon- en eetkamer is voor acht huishoudens goed 
tot zeer goed. 

De plaatsing van de radiatoren is voor veel bewon~rs een doom in bet oog. Acbt buisboudens zijn hier 
niet tevreden over. De radiatoren in de woonkamer zijn zeer onhandig geplaatst volgens zeven 
huishoudens. Er is niet veel wandruimte door het vele glas en de looproutes naar tuin, keuken en 
trappenhuis. In kamer 4 is de plaatsing van de radiator voor vier huishoudens hinderlijk. De plaatsing 
van de radiator in de badkamer is onpraktisch voor eenderde van de bewoners. De plaatsing van de 
deuren is tevens een punt waar deze woning niet boog scoort. In acht van negen huisboudens heerst 
bier onvrede over. De deur van de badkamer en de wc op de tweede verdieping kunnen niet 
tegelijkertijd open. Deze deur is voor zes huishoudens binderlijk. In alle huishoudens waar de kamers 
2 in oorspronkelijke vorm is gehouden, is de deur van kamer 2 onhandig geplaatst. Dit komt doordat 
de aannemer heeft een fout gemaakt en de deur er verkeerd in heeft gezet. Hierdoor is het heel lastig 
de kamer in te komen of in te richten. De deur van het toilet op de eerste verdieping is in het 
trappenhuis geplaatst. Oorspronkelijk zou bier een schuifdeur in komen, maar er is toch een gewone 
deur geplaatst. Wanneer een bewoner van de we afkomt en iemand loopt tegelijkertijd op de trap kan 
deze persoon de deur in het gezicht krijgen en van de trap vallen. Over de plaatsing van ramen zijn 
vijf huishoudens wel en vier huishoudens niet tevreden. Het trappenhuis is helemaal van glas. De 
wanden van de kamers die aan dit trappenhuis grenzen zijn ook van glas. Voor een gezin met 
kinderen is dit minder gunstig voor de privacy. Daarnaast hebben bewoners moeite de kasten te 
plaatsen. De constructie van de buitenramen is zo gemaakt dat het bijna niet rnogelijk is om binnen of 
buiten zonwering op te bangen. De woonkeuken die op het zuiden ligt kan hierdoor in de zomer zeer 
warm worden. Dit geldt ook voor het kantelraam van de kamer op de begane grond. Daamaast zijn de 
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scbuiframen op de eerste en tweede verdieping zo groot, dat bij een kracbtige wind bet raam bijna niet 
alleen dicbt gedaan kan worden volgens enkele bewoners. 

De grootte van de woonkamer is voor drie buishoudens iets te klein, voor de overige bewoners is deze 
precies goed. De ligging van de woonkamer in bet buis is goed en de ligging op bet noorden is voor 
zes buisboudens ook prima. Orie huishoudens bebben liever een zuidelijke orientatie. De 
indelingsmogelijkheden van de woonkamer zijn voor zes buisboudens voldoende, al maakt de geringe 
wandruimte de indeling van deze ruimte iets moeilijker. Er zijn geen mogelijkheden de woonkamer te 
vergroten. De positieve punten van de woonkamer zijn vooral de boogte en de zicbtlijnen. Deze zijn 
door respectievelijk vijf en drie van de ondervraagde bewoners genoemd. Daamaast vinden enkele 
bewoners de ruimtelijke beleving en de aanwezigbeid van een aparte woonkeuken tevens positieve 
punten van de woonkamer. De boogte van de woonkamer is niet alleen als positiefpunt ook twee keer 
als negatief punt genoemd. Verder zijn de indelingsmogelijkheden en de grootte genoemd als 
negatieve punten. 

De grootte van de keuken is voor vijf huisboudens veel te klein, voor twee buisboudens iets te klein 
en voor twee buisboudens precies goed. Met de keuken wordt hier alleen bet kookgedeelte bedoeld. 
De keuken is erg smal en er is weinig werkruimte. Met twee mensen afwassen wordt moeilijk. De 
voorzieningen zijn voldoende voor zes buisboudens, drie buisboudens bebben liever een iets andere 
indeling. Vooral de plaats van de kraan is onhandig gekozen, maar dit komt tevens doordat de keuken 
smal is. Zeven bewoners zijn tevreden met de open keuken, twee bewoners bebben liever een dicbte 
keuken. De grootte van de eetkamer is voor alle bewoners precies goed en door de afmetingen zijn er 
tevens voldoende indelingsmogelijkheden. De naam woonkeuken geldt zeker voor deze ruimte. De 
woonkeuken beeft de centrale functie van woonkamer een beetje overgenomen. De woonkamer is nu 
een ruimte waar men zicb even kan terugtrekken, terwijl in de woonkeuken gewerkt, gegeten en 
buiswerk gemaakt wordt. Deze woonfunctie wordt, samen met bet uitzicbt, door veel bewoners als 
zeer positief ervaren. Als negatief punt wordt genoemd de boge temperaturen die ontstaan in de 
zomer in de woonkeuken door de ligging op bet zuiden. 

De grootte van de badkamer is voor zes buishoudens precies goed. De inrichting is voor vier 
buisboudens onvoldoende. Vooral de slechte afzuiging is bier de oorzaak van. De voorzieningen 
worden door zes huishoudens als onvoldoende ervaren. Vooral bet gebrek aan kastruimte of ruimte 
om een kast neer te zetten is bier de oorzaak van. 

In vijf buishoudens is een werk- of studeerkamer aanwezig op de begane grond, in zes huisboudens 
op de verdieping. Orie buisboudens hebben twee werkkamers. Een huishouden zou wel een werk- of 
studeerkamer willen, maar beeft geen ruimte doordat dit gezin uit drie kinderen bestaat. Er is 
voldoende privacy iri de werk/studeerkamer. De gebruikers kunnen bezoek ontvangen zonder anderen 
te storen en zonder door een prive-ruimte, zoals de keuken of woonkamer, te lopen. In geen van 
werkruimtes was bij ingebruikname een telefoon of kabelaansluiting aanwezig en voor vijf 
buisboudens waren er tevens onvoldoende wancontactdozen aanwezig. De grootte van kamer 1 is 
voor zes huisboudens precies goed. In vier buisboudens zijn kamer 2 en 3 samengevoegd tot een 
kamer. Orie huisboudens vinden deze ruimte nu precies goed en een buishouden vindt deze zelfs iets 
te groot. Van de vijfbuisboudens die kamer 2 en 3 gescbeiden hebben vindt de meerderbeid kamer 2 
te klein. Dit komt mede door de verkeerd geplaatste deur. Kamer 3 is voor deze huisboudens bijna 
allemaal goed. Kamer 4 wordt door zes huishoudens als te klein of veel te klein ervaren. Vooral de 
buisboudens die kamer 2 en 3 niet samengevoegd bebben en van kamer 4 de ouderslaapkamer 
gemaakt bebben, vinden deze ruimte te klein om alle slaapkamermeubelen kwijt te kunnen. 

De bergruimte in de woning wordt door vijf huisboudens als voldoende ervaren, terwijl drie 
buisboudens deze juist veel te klein vinden. Dit geldt vooral voor de gezinnen met kinderen. De 
kelder wordt wel als bergruimte gebruikt, maar doordat deze ruimte erg vocbtig is, is dit niet erg 
bevorderlijk voor de opgeruimde spullen. Daarnaast is de 'toegangsdeur' zeer klein ( ongeveer 1 meter 

32 



Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

boog) waardoor niet alle spullen door de deur passen. Vier huishoudens gebruiken de bergruimte bij 
de voordeur ook als zodanig en drie huishoudens vinden deze ruimte te klein. Vier buishoudens 
vinden dat er te weinig ruimte is om de was te drogen. De speciale wasruimte wordt wel gewaardeerd. 
Alle bewoners gebruiken deze ruimte ook als zodanig. 

Het balkon wordt door vijfhuishoudens als precies goed ervaren. Drie huishoudens vinden het balkon 
iets te klein en een huishouden vindt deze veel te klein. Alle bewoners vinden de Jigging goed. Het 
balkon ligt op het zuiden. De plaats van de deur naar het balkon is voor de meeste bewoners goed. 
Twee bewoners willen liever de deur op de overloop in plaats van in de slaapkamer. 

Vei/igheid 
Er zijn vijf huishoudens waar in de kamer op de begane grond geslapen wordt. Hiervan hebben twee 
buishoudens een speciale inbraakwerende voorziening. De ramen in de woning kunnen niet zelf op 
een veilige manier gewassen worden. Enkele ramen kunnen helemaal niet gewassen worden zonder 
balsbrekende toeren uit te halen. Dit zijn de ramen aan de binnenzijde van het trappenhuis en de 
ramen bovenin de vide. Vijf huishoudens vinden dat er onveilige situaties in de woning zijn. Het 
trappenhuis is vierkant en de spiltrap is rond. De ruimte tussen de trapleuningen en de glazen wanden 
van het trappenbuis is open over twee verdiepingen. Kinderen kunnen hierdoor gemakkelijk vallen. 
Daarnaast zijn de traptreden zeer smal en glad. De stalen constructie van de trap is tevens zeer 
geborig. Een andere gevaarlijke situatie is de deur van de wc in het trappenhuis, zoals al eerder is 
besproken. Een enkele bewoner maakt zich bezorgd over de hoogte van de balustrade van het balkon 
en het uit bet r~am vallen van de kinderen in de woonkeuken. Dit raam is zeer groot en dient tevens 
als verhuisraam. 

Comfort en energiezuinigheid 
Over de geluidsisolatie zijn de bewoners niet erg tevreden. Drie huishoudens vinden de geluidsisolatie 
noch goed, nocb slecbt. Drie huisboudens vinden de geluidsisolatie slecbt en drie buisboudens vinden 
dit zelfs zeer slecbt. De meningen over de geluidsisolatie tussen de woningen zijn nog negatiever. 
Vijfbuisboudens vinden de geluidsisolatie tussen de woningen zeer slecbt en drie buisboudens vinden 
deze slecbt. Een buisbouden vindt deze noch goed, nocb slecht. De woningscbeidende wand bestaat 
uit kalkzandsteenblokken van 30 cm zonder spouw. De geluidsisolatie tegen geluid van buiten wordt 
beter beoordeeld. Er is bijna geen verkeersoverlast of antler straatlawaai. Acbt buisboudens vinden 
deze goed tot zeer goed en een huishouden vindt deze nocb goed, noch slecht. De woning is 
voldoende thermisch ge1soleerd. De gevel en bet dak hebben een Rc-waarde van 2,5 m2KIW, de 
begane-grondvloer heeft een Rc-waarde van 1,7 m2K/W. Er is overal in de woning dubbele beglazing 
aanwezig, bebalve in de voordeur. Volgens een van de bewoners stond in de folder dat er een 
spouwmuur aangebracbt zou worden, maar de gevel nu bestaat uit gipsblokken. Voor vijf 
buisboudens is de verwarmingscapaciteit van de woning niet voldoende. Drie buishoudens vinden de 
woonkamer en de kamer op de begane grond niet voldoende warm te krijgen. Verder zijn nog het 
trappenbuis en kamer 3 genoemd. Deze klacbten bangen waarscbijnlijk ook samen met de 
tocbtproblemen in de woning. Zes huisboudens bebben last van tocbt in de woning. Ook bier worden 
de woonkamer en bet trappenbuis genoemd. Daarnaast zijn er problemen met de aansluitingen van de 
kozijnen op de muur en die van muur op muur. De woonkamer is 4 meter boog en heeft op sommige 
plaatsen een open verbinding met de woonkeuken. Door deze grote hoogte van de woonkamer en de 
vide over twee verdiepingen kunnen er koudestromen ontstaan. De woonkamer hgt daarnaast op het 
noorden en beeft een groot glasoppervlak waardoor bet moeilijk is deze kamer warm te krijgen. Er 
zijn tevens vocbtproblemen in de woning. Zeven van de negen buisboudens geven aan 
vocbtproblemen te hebben. Sommige van deze problemen hebben een samenbang met de 
ventilatiemogelijkheden, andere zijn ontstaan door lekkages in de woning. De badkamer en de kelder 
kunnen niet voldoende geventileerd worden. Er is wel een mechaniscbe afzuiging, maar deze is niet 
altijd voldoende. Drie huishoudens bebben schimmel in kelder en badkamer. Daarnaast zijn er enkele 
lekkages ofvocbtplekken bij sommige kozijnen en bij een deur in de berging. Vooral bij een bepaalde 
stand van de wind en barde regen zijn er lekkages. In een huisbouden is er een lekkage van bet dak 
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geweest. De vide in de woning is door twee huishoudens dichtgemaakt. De vide heeft een groot 
glasoppervlak, maar dit ligt binnen de woning. Er zijn dan ook geen hoge temperatuurontwikkelingen 
in de zomer. De verwarmingsmogelijkheden in de winter zijn minder goed voor drie huishoudens. De 
bewoners zijn over het algemeen wel tevreden met de vide. De doorkijk naar verschillende vertrekken 
verhoogt de ruimtelijke beleving van de woning. Het geeft de woning een heel specifiek karakter, wat 
veel bewoners waarderen. 

Belevingswaarde 
Het uiterlijk van de woning is voor de meeste bewoners niet mooi of niet lelijk. Drie bewoners vinden 
de woning mooi, een bewoner vindt de woning lelijk. De redenen waarom de bewoners voor bun 
woning hebben gekozen zijn onder meer, op volgorde van bet aantal keer genoemd, de buurt (8x), bet 
experimentele karakter van de woning en de grootte van de woning (5x), bet werk (4x), de 
architectuur en de plattegrond (3x). Voor twee huishoudens was bet experimentele karakter van de 
woning de belangrijkste reden om de woning te kopen. Andere redenen die genoemd zijn, zijn de 
ligging (3x), het uitzicht vanuit de keuken op bet meer en de ruimtelijke beleving van de woning. Dit 
was voor een bewoner de reden om voor bet huis te kiezen. Twee van de ondervraagde bewoners 
willen graag verhuizen, maar binnen welke periode is nog niet bekend. De redenen hiervoor zijn 
onder andere de geluidsoverlast, het ouder worden en minder onderhoud aan de woning willen 
hebben. De belangrijkste verhuisredenen zijn alles gelijkvloers willen hebben en groter wonen. Van 
de huishoudens die niet willen verhuizen zijn er vijf tevreden met de woning en is een huishouden 
niet helemaal tevreden met de woning, maar deze bewoner 'wil niet van de plek af. 

6.3.2 Conclusie 

Sterke punten van de woning zijn: 
• flexibiliteit in ogen bewoners 
• grootte woning 
• aanwezigheid woonkamer en woonkeuken 
• zichtrelatie woonkamer en woonkeuken 
• hoogte woonkamer 
• grootte woonkeuken 
• uitzicht woonkeuken 
• plaatsing ramen 
• lichtinval door grote ramen 
• mogelijkheid dichte keuken te maken 
• privacy in woning door kemtrappenhuis 
• balkon op het zuiden 
• aanwezigheid wasruimte 
• ruimtelijke beleving woning 
• plattegrond 
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Zwakke punten van de woning zijn: 
• tuin op bet noorden (niet voor alle bewoners) 
• plaatsing radiatoren 
• plaats en/of draairicbting van enkele deuren 
• grootte woonkamer 
• verwarming woonkamer 
• keuken (kookgedeelte) smal 
• onvoldoende bergruimte 
• geluidsisolatie tussen woningen en in mindere mate binnen de woning 
• ventilatiemogelijkheden badkamer 
• type kozijn: moeilijkheden opbangen zonwering en gordijnen 
• scboonhouden glazen wanden in kemtrappenhuis en vide 
• trap: gevaarlijk en geborig 
• onvoldoende (loze leidingen voor) wandcontactdozen, kabel- en telefoonaansluiting 
• woning niet aanpasbaar door vele trappen en ligging op verscbillende verdiepingen 

Conclusie: 

De aanwezigbeid van een aparte woonkamer en woonkeuken wordt zeer door de bewoners 
gewaardeerd. De woonkeuken wordt gebruikt voor bet gezamenlijk eten, voor buiswerk enzovoorts, 
terwijl de woonkamer vaak wordt gebruikt als zitkamer en televisiekamer. Het boge plafond wordt 
positief beoordeeld, al vinden sommige bewoners vier meter eigenlijk iets te boog, mede in verband 
met verwarmingsmogelijkheden en zeker gezien de ligging op het noorden. Door dit hoge plafond, de 
open zicbtrelatie met de woonkeuken en de vide ontstaan koude lucbtstromen. Een positief punt is de 
ruimtelijke beleving in de woning en bet uitzicbt vanaf de woonkeuken. De begane grond en de 
tweede verdieping zijn gemakkelijk aan te passen aan veranderde wensen van de bewoner. Van de 
wasruimte kan een tweede badkamer worden gemaakt. Er kan bergruimte of een werkkamer gemaakt 
worden. Alleen de ruimtes op de eerste verdieping kunnen niet veranderd worden door de ligging op 
verschillende verdiepingen. Deze woning is niet aanpasbaar te maken voor een invalide gebruiker of 
deze moet alleen op de begane grond willen wonen. Door de spiltrap in de glazen kem is bet 
onmogelijk een lift te maken. Verder is deie woning door zijn vele trappen moeilijk bewoonbaar voor 
oudere mensen of mensen die slecht ter been zijn. De bewoners vinden het geen probleem dat ze veel 
trappen moeten lopen. De basiskwaliteit laat wel iets te wensen over. De tocbtafdicbting is niet overal 
goed volgens de bewoners, de ramen zijn onhandig in gebruik en bijna niet schoon te maken, 
gordijnen zijn zeer moeilijk op te bangen. De plaats en draairicbting van de deuren badden beter 
gekund, evenals de geluidsisolatie tussen de woningen. De kelder is niet ecbt gescbikt als bergruimte, 
doordat deze niet ge1soleerd is en dus zeer vochtig is. Daamaast is de toegang zeer laag en smal 
waardoor niet alle spullen bier door been passen. Door deze punten vermindert de bruikbaarbeid en 
functionaliteit van de woning. 
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6.4 Project 13: 'Woningen voor 45-plussers' 

Opdrachtgever: Vastgoed Rabo Nederland B. V. 
Architect: Architectenburo J. van Stigt B.V. 
Aannemer: BouwbedrijfM.J. de Nijs en Zn B.V. 

Bruto-inhoud: van 308 m3 (zonder garage en entresol) tot 440 m3 

Woonkameren keuken samen zijn of64 m2 (type 1en3) of 55 m2 (type 2,4 en 5). 
De badkamer is 5 m2

, de slaapkamer is 18 m2
; de entresol en de garage zijn ieder 25 m2

; de serre is 12 
m2. 

Flexibiliteit op de langere termijn kenmerkt deze woningen voor 45-plussers. Wonen en slapen kan op 
de begane grond; de garage kan makkelijk bij de woning worden getrokken. Mocht een van de bewoners 
slecht ter been raken, dan hoeft er niet verhuisd te worden. Als hoofdconcept is er gekozen voor een 
cluster van drie woningen om een entreepartij en drie clusters om een openbaar plein. De ligging van 
deze clusters, rug-aan-rug op een stramienmaat van 7 .20 meter, vormt een binnengebied. De hieraan 
grenzende woningen hebben een besloten patio. De overige woningen hebben een buitentuin. De gevels 
aan de entree-pleinen zijn gemetseld. Hier ligt ook de hoge kant van de dakopbouw (zie foto 6.4.1). De 
tuinkant - de prive buitenzijde - is voorzien van transparante puien (zie foto's 6.4.2 en 6.4.3). De 
basiswoning heeft een plattegrond van 10.8 x 10.8 meter en kan met diverse elementen worden 
uitgebreid. Uitgangspunten zijn steeds de beschikking over veel ruimte en flexibiliteit in de toekomst. 
Dit komt tot uitdrukking in een ruime woonkamer met daaraan gekoppeld een woonkeuken. Daamaast is 
er een royale slaapkamer. Deze basis kan worden uitgebreid met een entresol (dakopbouw) die 
ruimtelijk aansluit op de woonkamer en gebruikt kan worden als werk/hobbyruimte of als extra 
slaapkamer. Een andere uitbreiding is de serre. Deze grenst direct aan de woonruimte en het buitenterras. 
Het is ook mogelijk een garage aan het huis te bouwen die voorzien is van goede isolatie en een pui naar 
de tuin ofhet terras. In dit project zijn alle varianten en uitbreidingsmogelijkheden toegepast. Er zijn vijf 
typen woningen waarvan een basiswoning (type 1), twee woningen met alleen een entresol (type 2), vier 
woningen met serre (type 3), vier woningen met entresol en garage (type 4) en vier woningen met alle 
uitbreidingsmogelijkheden (type 5). Door de indeling van de plattegrond ontstaat een maximaal gevoel 
van ruimtebeleving. Dit wordt nog versterkt door de lichtinval. Bij de typen met een dakopbouw treedt 
er nog meer licht toe van bovenaf. Er zijn nog enkele garages gebouwd die niet aan de woningen 
grenzen en gekocht zijn voor enkele bewoners van het project [NWR, 1992]. 

De naam van dit project is niet door de architect, maar door een van de bewoners verzonnen die bij de 
gemeente Almere werkt. Het zijn dus niet specifieke seniorenwoningen, maar woningen voor een - of 
tweepersoonshuishoudens, gezien het feit dat in woning maar een slaapkamer aanwezig is. Het is wel 
een geschikte woning voor oudere huishoudens, omdat alle voorzieningen gesitueerd zijn op de begane 
grond. 

6.4.1 Uitkomsten van de enquete 

De respons van dit project is 57%. Acht van de vijftien huishoudens hebben gereageerd, een woning 
stond leeg tijdens afuemen van de enquetes. 

Deel A: Woonsituatie 

Het onderscheid tussen hoek- en tussenwoning is niet duidelijk doordat de patiowoningen geschakeld 
zijn. Van de huishoudens die gereageerd hebben bewonen er drie een hoekwoning. Zeven huishoudens 
zijn de eerste bewoners, een huishouden woont sinds twee jaar in het project. Van de ondervraagde 
huishoudens wonen er drie in type 4 (met entresol en garage), twee in type 3 (serre) en de overige typen 
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komen ieder een keer voor. Alle plattegronden zijn dus afwijkend. Daarnaast hebben bewoners zelf 
enkele verbouwingen gepleegd. Twee bewoners hebben een deel van de garage bij de woning getrokken 
en daar een extra kamer gemaakt. Andere bewoners hebben een deel van de ruimte van de entresol 
gebruikt om een kamer te maken. Ook heeft een bewoner een deel van de woonkamer gebruikt voor een 
extra kamer. 

Deel B: Huishoudenssituatie 

In het project woont een gezin met een kind van vijf jaar oud. De overige huishoudens bestaan uit twee 
personen. Van de zestien volwassenen in het project hebben elf personen een hogere beroepsopleiding of 
gestudeerd aan de universiteit (68%). Een persoon heeft last van lichamelijke problemen. 

Deel C: De woning 

Flexibiliteit en neutraliteit 
Tijdens de woonduur is in maar een huishouden de indeling van de woning veranderd. De reden hiervoor 
was het vertrek van een persoon. De woning is in de ogen van vijfhuishoudens flexibeler dan de vorige 
woning. Deze geven ook aan dat de woning in hun ogen uitbreidingsmogelijkheden heeft. Een bewoner 
heeft al plannen een overdekt terras te bouwen. De plattegronden zijn we! allemaal afwijkend van elkaar. 
De veranderbaarheid van deze plattegrond is hoog. Deze veranderingen aan de woning zijn allemaal 
gemaakt voor de bewoners in de woning trokken. 

Bruikbaarheid en functionaliteit 
De grootte van de woning is voor zeven huishoudens precies goed. Een huishouden vindt de woning te 
klein, maar dit huishouden bestaat uit drie bewoners terwijl de woning (gezien het aantal kamers) 
eigenlijk is ontworpen voor twee bewoners. Bovendien bewoont dit huishouden de basiswoning en heeft 
dus geen beschikking over extra ruimte, zoals een entresol, garage of serre. Het aantal kamers is volgens 
vijf huishoudens iets te weinig. Over de relaties in de woning zijn de bewoners over het algemeen 
tevreden. 
Over de plaatsing van de radiatoren zijn zes huishoudens tevreden. Bij de woningtypen zonder entresol 
zijn de huishoudens ontevreden over de plaatsing van de deur van de wc en de deur naar de gang. Deze 
deuren kurinen niet gelijktijdig open. Als de gangdeur openstaat kan een bezoeker van de wc niet meer 
naar buiten. De woningen met e11tresol hebben een iets andere indeling en hier speelt dit probleem niet. 
Over de plaatsing van de ramen zijn alle bewoners tevreden. 

De grootte van de woonkamer is voor bijna alle huishoudens precies goed, behalve voor het huishouden 
dat uit drie personen bestaat. Dit huishouden vindt de woonkamer iets te klein maar dit komt 
waarschijnlijk doordat een dee! van de woonkamer gebruikt is voor een tweede slaapkamer. De 
woonkamer is nu dus kleiner dan in het oorspronkelijke ontwerp. De ligging van de woonkamer in de 
woning is voor alle bewoners goed, evenals de ligging ten opzichte van de zon. Er zijn tevens voldoende 
indelingsmogelijkheden. Zes van de acht huishoudens zien mogelijkheden de woonkamer te vergroten. 
Dit waren de bewoners met een garage. Als positieve punten van de woonkamer zijn vooral genoemd de 
lichtinval door de aanwezigheid van veel ramen en de grootte en de ruimte(lijkheid) van de woonkamer. 

De keuken is voor drie huishoudens net iets te klein, maar voor de overige huishoudens is deze precies 
goed. De ligging van de keuken in de woning is goed voor alle bewoners, evenals de voorzieningen van 
de keuken. Het is een open keuken maar dat is wat vijf huishoudens tevens als voorkeur opgeven. Een 
huishouden heeft liever een half-open keuken. Ben huishouden heeft een dichte keuken gemaakt in de 
woning. Doordat het een hoekwoning betrof was er al een raam aanwezig in de keuken. Als positieve 
punten zijn onder andere genoemd: flexibel in het gebruik, geschikt voor meerdere doeleinden en de 
ruimte. Als nadelen zijn onder andere genoemd: de hoogte, iets te klein, geen raam, alleen openslaande 
deuren in de keuken. 
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De badkamer heeft voor vijf huishoudens precies de goede grootte. De overige bewoners hebben liever 
een iets grotere badkamer. Als positieve punten zijn vooral genoemd: de aanwezigheid van douche en 
bad, de Jigging op de begane grond en de vorm. Een negatief punt wat vooral genoemd is het ontbreken 
van een raam. 

Een werk- of studeerkamer is in zes woningen aanwezig. In drie woningen is deze geplaatst op de eerste 
verdieping. In twee woningen is een deel van de inpandige garage verbouwd tot studeerruimte en in een 
woning is in de hoek van de woonkamer een studeerhoek gemaakt. In vijf van deze ruimtes is er direct 
contact met de woonkamer wat de privacy iets vermindert. In de helft van de studeerruimtes waren niet 
voldoende wandcontacdozen aanwezig bij ingebruikname van de ruimte. De kabel- en 
telefoonaansluitingen waren in zes ruimtes niet aanwezig. De grootte van de slaapkamer in het huis is 
voor alle huishoudens, op een na, goed. Deze bewoner vindt de kamer iets aan de kleine kant. Er is wel 
voldoende ruimte voor alle meubelen, maar deze bewoner houdt van een grote slaapkamer. De entresol 
is vijf van de ondervraagde huishoudens aanwezig en voor alle huishoudens is de grootte precies goed. 
Drie van de ondervraagde huishoudens heeft zelf nog een derde kamer gemaakt. Een nadeel van de serre 
is het dak. Dit dak is zeer gehorig bij regen en niet goed schoon te houden. 

De bergruimte binnen de woning is mede afhankelijk van de aanwezigheid van een garage. Bij 
oplevering van het project kon een losse garage worden gekocht door de bewoners van het project. 
Wilden de bewoners zonder inpandige garage de losse garage niet kopen, konden de bewoners met een 
inpandige garage deze garage er alsnog bijkopen. Daarom is het mogelijk dat sommige bewoners twee 
garages hebben en anderen geen. De bewoners met twee garages kunnen ( een dee I van) de inpandige 
garage bij de woning trekken en toch voldoende bergruimte over houden. Een ander huishouden wil juist 
gaan verhuizen omdat geen entresol of garage en daarom bijna bergruimte aanwezig is. Drie bewoners 
hebben een schuurtje in de tuin gebouwd. De bewoners zijn allemaal tevreden over de grootte en de 
ligging van de tuin. Er zijn in het onderzoek zes huishoudens met garage, waarvan vier garages inpandig 
zijn. De grootte van de garage is voor de ene helft precies goed en voor de andere helft van de huis
houdens iets te klein. Dit hangt af van het doel van de garage (berging of extra woonruimte ). 

Veiligheid 
De slaapkamer is gevestigd op de begane grond. Zeven huishoudens vinden het veilig met open raam te 
slapen terwijl maar twee huishoudens een speciale inbraakbeveiliging beveiliging hebben. De rest vindt 
de buurt veilig genoeg om zonder extra maatregelen met een open raam te slapen. De ramen kunnen op 
een veilige manier zelf gewassen worden, alleen huishoudens met een entresol zullen een glazenwasser 
moeten laten komen. Als onveilige situatie is twee genoemd de laatste trede van de trap naar de entresol. 
Deze is anderhalfkeer diep dan de overige treden. 

Comfort en energiezuinigheid 
Over de geluidsisolatie zijn de meeste bewoners tevreden. De geluidsisolatie binnen de woning is 
volgens vijf huishoudens goed en maar twee huishoudens vinden dit slecht of zeer slecht. De 
geluidsisolatie tussen de woningen is naar de mening van de bewoners ruim voldoende. De helft van de 
huishoudens vindt de isolatie goed tot zeer goed, drie huishoudens vinden deze noch goed, noch slecht 
en maar een huishouden vindt de geluidsisolatie tussen de woningen onvoldoende. De geluidsisolatie 
tegen geluid van buiten is volgens alle bewoners goed. De woning heeft dak- en gevelisolatie met 
isolatiewaarde 2,6 m2K/W. De begane grondvloer heeft een isolatiewaarde van 1,5 m2K/W. Overal in de 
woning is dubbele beglazing geplaatst, behalve bij de binnenpuien en de buitenpuien van de serre en de 
voordeur. De verwarmingscapaciteit is voor acht huishoudens voldoende. De ventilatiemogelijkheden 
van de woning zijn voor de helft van de bewoners onvoldoende. De keuken heeft geen raam, evenals de 
badkamer. Verder kan de woonkamer alleen gelucht worden door het openzetten van de deur naar de 
tuin. In de winter is dit niet erg praktisch. Er zijn wel enkele roosters voor de aanvoer van frisse lucht 
maar die zijn niet altijd voldoende. De helft van de bewoners heeft last van vocht in de woning. 
Genoemd zijn de hal, de badkamer, garage (vanwege lekkage) en de badkamer. Er zijn echter geen 
plaatsen in de woning aan te wijzen waar meerdere bewoners op de dezelfde plaats last hebben van 
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vochtproblemen. Er spelen andere factoren mee zoals ventilatiemogelijkheden en ligging van de woning 
t.o.v. de zon. Er is een bewoner die soms last heeft van tocht bij de openslaande deuren maar bij 
woningen met zo'n groot glasoppervlak en openslaande deuren zal in de winter altijd een beetje tocht te 
voelen zijn. Vijf van de ondervraagde huishoudens hebben een entresol in de woning. Deze vide heeft 
een redelijk groot glasoppervlak en bij ligging van de entresol op het zuiden kunnen in de zomer hoge 
temperaturen ontstaan die voorkomen word en door het aanbrengen van binnen- of buitenzonwering. 

Belevingswaarde 
Het uiterlijk van de woning is voor drie huishoudens mooi en voor twee andere zelfs heel erg mooi. 
Drie andere huishoudens vinden de woning niet mooi of niet lelijk. De belangrijkste reden voor de 
keuze van het huis is voor de meeste bewoners verschillend. Genoemd zijn onder andere de grootte, 
het experimentele karakter, de plattegrond (2x), de ligging van de woning t.o.v. het centrum en het 
park, de zuivere lucht en het gebruik van de woning op lange termijn in verband met het ouder 
worden. Andere redenen die meespeelden in de keuze van de woning zijn onder meer op, volgorde 
van aantal keer genoemd, de plattegrond (6x), de buurt (5x), het experimentele karakter van de 
woning, de grootte en de ligging bij het centrum (4x) en de architectuur (3x). Verhuisplannen komen 
voor bij twee van de ondervraagde bewoners. In het eerste geval is de belangrijkste verhuisreden het 
gebrek aan bergruimte. In het tweede geval is de belangrijkste verhuisreden de gezondheid van de 
bewoner. Deze plannen zijn minder concreet hebben verder niets met een gebrek van de woning te 
maken. 
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Poto 6.4.2: Tuinzfjde van de 'Woningen voor 45-plussers' 

1'oto 6.4.3: Tekening van de tuinzijde van de .'Woningen voor 45-plussers · 
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6.4.2 Conclusie 

Sterke punten van de woning zijn: 
• aanpasbaarheid 
• flexibiliteit in ogen bewoners 
• veranderbaarheid plattegrond 
• plattegrond van de woning 
• grootte woonkamer 
• uitbreidbaarheid woonkamer (niet in alle gevallen) 
• lichtinval door grootte ramen 
• door 1-vorm woonkamer gunstige ligging ten opzichte van de zon 
• grootte keuken 
• grootte slaapkamer 
• aanwezigheid bad en douche in badkamer 
• geluidsisolatie 
• aanwezigheid inpandige garage (niet in alle gevallen) 
• architectUur 

Zwakke punten van de woning zijn: 
• aantal kamers 
• plaatsing radiatoren 
• plaats van de deur naar de wc in de gang (alleen bij woningtypen zonder entresol) 
• breedte ontvangsthal 
• geen raam, alleen openslaande deuren in de keuken 
• dak serre 
• in woonkamer alleen openslaande deuren, geen raam 
• onvoldoende bergruimte 
• ventilatiemogelijkheden badkamer 
• onvoldoende (loze leidingen voor) wandcontactdozen, kabel- en telefoonaansluiting 

Conclusie: 

De kwaliteit van de woning op dit moment is goed. De deuren in het ontwerp zijn op een na goed 
geplaatst. De geluidsisolatie is goed. De voorzieningen in de badkamer en de keuken zijn voldoende, 
alleen is het jammer dat er geen raam open gezet kan worden ten behoeve van de ventilatie. Dit geldt 
ook voor de woonkamer. Er zijn luchtroosters en schuifdeuren maar het is niet mogelijk een 
klapraampje open te zetten. De aanpasbaarheid op lange termijn is hoog: alle voorzieningen liggen op 
een verdieping. De woning is niet op voorhand geschikt voor rolstoelgebruikers, mede door de smalle 
gang maar deze woning is wel redelijk gemakkelijk aan te passen aan een invalide gebruiker. Het feit dat 
er al een rolstoelgebruiker woont in het project bewijst dit. Deze bewoonster komt via de tuindeuren via 
de keuken binnen, omdat de gang te smal is. Helaas is dit niet in alle woningtypen met een dichte keuken 
mogelijk. De diverse ruimtes in de woning zijn ruim wat de dumzame kwaliteit bevordert. De ruimtes 
zijn gebruiksneutraler en functies zijn uitwisselbaar. Een nadeel van het project is dat de basiswoning 
maar een slaapkamer heeft. Er is dus nooit ruimte voor loges of een werkkamer. Er zijn wel woningen 
met een entresol, maar deze heeft een zichtrelatie met de woonkamer waardoor een eventuele loge 
weinig privacy heeft. De bewoners met een inpandige garage hebben bijna allemaal een extra kamer 
gemaakt en enkele bewoners hebben een deel van de woonkamer opgeofferd om een extra kamer te 
maken. Een minpunt is de geringe bergruimte. Ook bier geldt weer dat de basiswoning weinig 
bergruimte heeft. Bij de bewoners met een garage speelt dit minder, maar er zijn huishoudens zonder 
garage. Deze hebben ook aangegeven dat zij graag extra wilden betalen voor een garage. Het is 
jammer dat bij zo'n luxe woning weinig bergruimte aanwezig is. 
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6.5 Project 33: Radiaalgewijs 

Opdrachtgever: Stichting Pensioenfonds voor de Architectenburo's p/a GAK. Vastgoed 
Architect: Kees de Kat 
Aannemer: Bouwbedrijf Tinga B.V. 

Dit project is ontwikkeld op basis van bet aanwezige stedebouwkundig plan voor de Filmwijk. De 
halve cirkel met een aantal radialen was aanleiding om voor een stedebouwkundige invulling te 
kiezen, waarbij de heldere hoofdstructuur wordt ondersteund. De aanwezige planelementen zoals bet 
centrale plan en de zichtassen waren belangrijke uitgangspunten. De locatie van bet project is een 
segment van de halve cirkel en ligt ingesloten tussen twee hoofdradialen. Deze vormen de verbinding 
met de buitenschil van bet plan en geven doorzicht op bet centrale plein. Er is gekozen voor een 
radiaalgewijze verkaveling die een goede bezonning van alle tuinen en dakterrassen oplevert. Dit 
bepaalde tevens de keuze voor een niet-traditionele wijze van ontsluiting in bet woningblok. Binnen 
een bouwblok krijgen de woningen twee aan twee afwisselend, de voordeur steeds in een andere 
straat. De bouwblokken krijgen hierdoor een tweezijdige orientatie naar de straat, waarbij geen sprake 
is van een voor- of achterkant (zie foto 6.4.2). Binnen bet bouwblok zijn er woningen met de tuin op 
bet oosten en andere met de tuin op bet westen. De woningen met de tuin aan de oostzijde zijn 
voorzien van een dakterras op-bet westen, terwijl bet omgekeerde geldt voor de andere woningen. Het 
plan telt 29 woningen verdeeld over drie bouwblokken. Een blok van negen woningen en twee 
blokken van tien woningen. Er is een basiswoning ontwikkeld vanuit bet stedebouwkundig motief dat 
er geen specifieke voor- of achterkant is. Voor de opbouw van bet blok betekent dit dat de woningen 
per twee in spiegelbeeld om en om geschakeld en om de lengte-as van bet bouwblok gespiegeld 
worden. Door deze opzet ontstaat de expressie van een 'twee-onder-een-kap' -woning, waarbij de 
inpandige garage met daarboven bet dakterras, als schakelelementen worden gehanteerd. 

De woningen in bet project waren oorspronkelijk huurwoningen, maar doordat er teveel leegstand 
was en de woningen een doorstroomfunctie hadden zijn in 1995 de woningen verkocht. De zittende 
bewoners mochten kiezen of zij wilden kopen of huren. Bij een verhuizing worden de eventuele 
huurwoningen in de verkoop gedaan. 

Bruto-inhoud: 503 m3 

Vloeroppervlak per woning: 150 m2 bko 
Woonkamer is 29 m2

; keuken is 7,3 m2 en eethoek is 5,7 m2 

Kamer 1 is 13,5 m2
, kamer 2 is 12,1 m2

, kamer 3 is 11 m2 en kamer 4 is 16,1 m2 

Berging/wasruimte is 8 m2 en garage is 17, 1 m2 (bij hoekwoningen 20,6 m2
) 

6.4.1 Uitslag van de enquete 

De respons in dit project is 52%. Dertien huishoudens hebben gereageerd, vier woningen stonden ofleeg 
of de bewoners waren net verhuisd of aan bet verhuizen. 

Deel A: Woonsituatie 

Van de ondervraagde huishoudens wonen er twee in een huurwoning. De huurprijs zonder gas, water en 
electriciteit bedraagt 1485 gulden. Vijf huishoudens wonen in een hoekwoning. De hoekwoningen zijn 
voorzien van een raam in de keuken en in de badkamer. Drie huishoudens wonen vanafhet begin in deze 
woningen, een huishouden bewoont de woning al drie jaar en negen huishoudens wonen er nog maar een 
tot twee jaar. De bewoners v.an de hoekwoning hebben een iets afwijkende plattegrond doordat de 
ingang aan de zijkant van de woning is geplaatst. Een huishouden heeft van de wasruimte een tweede 
badkamer gemaakt, maar verder wijken de plattegronden niet af. 

43 



Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

. 
Foto 6.4. l Zijkant van de woningen van het project 'Radiaalgewijs '. 
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Foto 6.4.2 Voor- en tevens achterzijde van de woningen 'Radiaalgewijs '. Hier is goed de tweezijdige 
orientatie op de straat te zien. 
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Deel B: Huishoudenssituatie 

In het project woont een huisbouden met drie kinderen, wonen vijfbuisboudens met twee kinderen, twee 
buishoudens met een kind en drie buishoudens zonder kinderen, waarvan een een alleenstaand 
huishouden is. De gemiddelde woningbezetting is 3,1 personen per woning. Er zijn geen andere 
bewoners dan de gezinsleden. Twee bewoners in bet project zijn met pensioen of met de VUT, een 
bewoner zorgt voor bet buisbouden. Van de overige bewoners bebben er veertien een full-time baan en 
acbt een part-time baan. Van de dertien buisboudens zijn er acbt buisboudens waarvan beide bewoners 
werken. Het opleidingsniveau van de bewoners is redelijk boog. Veertien van de in totaal veertig bewo
ners bebben een bogere beroepsopleiding ofwetenschappelijk onderwijs gevolgd, vier bewoners bebben 
een middelbare beroepsopleiding gevolgd, vier boger voortgezet onderwijs. De overige bebben lager, 
middelbaar of boger voortgezet onderwijs gevolgd. Er is een bewoner met licbte licbamelijk problemen 
maar kan wel traplopen. 

Deel C: De woning 

Flexibiliteit en neutraliteit 
Van de ondervraagde buisboudens vinden de woning flexibeler dan de vorige woning, vijfbuisboudens 
zien geen verschil met de vorige woning en twee buisboudens weten bet niet. Tijdens de woonduur is bij 
vijfbuisboudens bet gebruik van de verschillende ruimtes veranderd, maar de indeling van de woning is 
hierbij niet veranderd. Er is ook weinig aanleiding geweest om bet gebruik van de ruimtes te veranderen. 
In acbt buisboudens beeft geen verandering in de buisboudenssituatie plaatsgevonden. In drie buisbou
dens is een kind geboren, een bewoonster is op bet moment in verwacbting. Volgens vier buisboudens 
zijn er wel uitbreidingsmogelijkheden, maar bijna niemand beeft plannen in die richting. Dit is ook 
moeilijk te realiseren doordat de voordeur van de woningen de ene keer aan de ene zijde, de andere keer 
aan de andere zijde is geplaatst. 

Bruikbaarheid en functiona/iteit 
De grootte van de woning is voor tien buisboudens precies goed, drie buisboudens vinden de woning iets 
te klein. Elf buishoudens vinden bet aantal kamers precies goed, terwijl twee buishoudens liever een 
kamer extra zouden willen. De relaties in de woning worden goed tot zeer goed beoordeeld, alleen 
zouden enkele huishoudens de keuken iets dicbter bij de entree willen hebben. Over de plaatsing van de 
radiatoren zijn negens huishoudens niet tevreden. De radiator in de woonkamer naast het raam is zo 
geplaatst dat het ophangen van gordijnen zeer lastig wordt. Deze radiator wordt door het grootste deel 
van de hul.sboudens als zeer hinderlijk ervaren. De radiator in de keuken bemoeilijkt bet plaatsen van een 
eettafel en de radiator in de wasruimte beperkt de indelingsmogelijkheden. De radiator in de ·gang is zo 
geplaatst dat de deur van de we niet helemaal open kan. Over de plaatsing van de deuren zijn de meeste 
huisboudens tevreden, alleen de deur van de wc op de benedenverdieping kan niet helemaal open. De 
plaatsing van de ramen is voor alle bewoners goed. 

De grootte van de woonkamer is voor negen huishoudens goed, vier buishoudens vinden deze iets te 
klein. Alle bewoners vinden de Jigging van de woonkamer in bet huis prima en twaalf buisboudens zijn 
tevreden met de orientatie ten opzicbte van de zon. Eenzelfde percentage ziet rneerdere 
indelingsmogelijkheden van de woonkamer. Het meest genoemde positieve punt van de woonkamer is 
de licbtinval. De grote ramen en de schuifpui geven veel licbt en een ruimtelijk gevoel. Daamaast wordt 
de grootte en vooral de breedte als positief punt genoemd. Ook de directe relatie met de tuin wordt 
gewaardeerd. Als enkele nadelen zijn genoemd: de gehorigbeid, inbraakgevoeligbeid van de scbuifpui, 
iets te kleine woonkamer en bet meest genoemd is de plaatsing van de radiatoren. Van de bewoners zien 
zeven huisboudens uitbreidingsmogelijkheden van de woonkamer. Een serre zal moeilijk worden 
doordat de voordeuren niet aan een zijde liggen maar bet is wel mogelijk een deel van de garage bij de 
woonkamer te trekken. Er is geen dragende wand en de garage is volledig geisoleerd. 
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De keuken is in de ogen van vijfhuishoudens precies goed. Zeven huishoudens vinden deze iets te klein 
en een vindt deze zelfs veel te klein. Tien huishoudens zien geen andere indelingsmogelijkheden. De 
keuken is niet uitbreidbaar. Als positieve punten zijn genoemd dat er geen direct zicht op het 
aanrechtblad is en de kwaliteit van de keuken (Bruynzeel). De bewoners van de hoekwoningen vinden 
het raapi in de keuken een positief punt. Negatieve punten van de keuken zijn: te donker, te weinig 
ruimte voor de apparatuur, te smal, plaats van de afwasmachine en de afzuiging. Vier huishoudens 
hebben de afzuiging uitgebreid. Verder zijn de meest uitgevoerde verbouwingen het uitbreiden van de 
elektra, het aanbrengen van extra kastruimte en het plaatsen van een vaatwasmachine. De bewoners van 
de hoekwoning hebben wel een raam in de keuken maar dit raarn kan niet open wat een groot nadeel is. 
Vijfhuishoudens hebben niets aan de keuken veranderd. 

Aile bewoners zijn tevreden met de grootte en de Jigging van de badkamer en ook de voorzieningen in 
de badkamer zijn voor twaalf huishoudens voldoende. Acht huishoudens hebben geen veranderingen in 
de badkamer aangebracht. De overige huishoudens hebben kleine verbeteringen aangebracht zoals een 
handgreep bij het bad, een tweede wastafel, een wand tussen bad en douche. Een huishouden heeft van 
de wasruimte een tweede badkamer gemaakt. Een positief punt dat vaak genoemd is, is de aanwezigheid 
van een aparte douche en bad, een tweede toilet. De bewoners van de hoekwoningen waarderen de 
aanwezigheid van een raam. Een nadeel is dat het raam niet open kan. Als negatief punt is het meest 
genoemd de slechte ventilatie. Verder zijn volgens enkele bewoners het ontbreken van een raam, de 
gehorigheid en de open douche nadelen van de badkamer. 

In tien huishoudens is een werk/studeerkamer aanwezig op de verdieping. Twee huishoudens hebben een 
werk/studeerhoek in de woonkamer gemaakt. De privacy is voldoende voor het grootste dee! van de 
huishoudens, de aanwezigheid van wandcontactdozen ook. Kabel- en telefoonaansluiting is alleen 
aanwezig op de begane grond. Er is wel een loze leiding voor een telefoonaansluiting op de eerste 
verdieping. 

Een huishouden heeft kamer 3 en 4 samengevoegd. De overige huishoudens hebben niets veranderd. 
Kamer 1, 2 en 4 zijn voor twaalf huishoudens precies goed, kamer 3 is voor zeven huishoudens goed. De 
overige bewoners vinden de kamers iets te klein. De hoogte van kamers 1 en 2 loopt van 2,4 meter naar 
ongeveer 4,5 meter. Dit wordt door twee huishoudens als positief beoordeeld, maar vier huishoudens 
vinden dit een nadeel. Mede doordat deze ruimtes moeilijk te verwarmen zijn en er moeilijk een 
schuifkast in te maken is. Het nadeel van kamer 3 is dat er alleen een klapraam aanwezig is. Dit 
bernoeilijkt het ventileren, zeker bij een westelijke orientatie. Als positief punt van deze kamer is 
genoemd de indelingsrnogelijkheid van de kamer. Overige positieve punten van de kamers zijn de 
lichtinval en indien aanwezig de uitkijk op het terras. Een nadeel van de karner op de tweede verdieping 
is de verminderde lichtinval door het overhellende dak. Als positief punt is genoernd het uitzicht. 

De aanwezige bergruirnte in de woning bestaat uit een wasruimte c.q. bergruimte en een garage aan de 
woning die ook vanuit de woning bereikbaar is. Vijfbuishoudens vinden dit voldoende, vijfhuishoudens 
vinden dit iets te klein en vier buishoudens vinden dit veel te klein. Enkele bewoners bebben op de 
bovenste verdieping nog een extra opbergkast gernaakt. In de tuin is geen scbuur aanwezig en er is ook 
geen rnogelijkheid deze te bouwen. Aile bewoners hebben hun wasmachine in de wasruimte geplaatst en 
beoordelen de aanwezigheid van deze ruimte als zeer positief. 

Veiligheid 
Een groot deel van de ramen kan gemakkelijk zelf op een veilige manier worden gewassen. Alleen op de 
tweede verdieping is de bulp van een glazenwasser nodig. Van de ondervraagden vinden zeven 
bewoners dat er gevaarlijk situaties aanwezig zijn in de woning. Volgens de bewoners zijn er twee 
gevaarlijk situaties. De trap in de woning is een open trap met twee kwarten. De trap van de eerste 
verdieping naar de tweede beeft een grote open ruimte van de vloer tot de eerste kwart van ongeveer 50 
cm hoog en 50 cm breed. Kinderen (en zelfs volwassenen) kunnen bier doorbeen vallen naar de begane 
grond. Bij de buurwoningen is dit later verholpen door bier een plaat voor te schroeven en de meeste 
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bewoners van de koopwoningen hebben dit gat ook dichtgemaakt. Verder is de hoge drempel naar bet 
terras reden geweest voor enkele valpartijen. De situering naast de trap (waardoor je naar beneden zou 
kunnen vallen) maakt dit extra gevaarlijk. 

Comfort en e71ergi.ezuinigheid 
Over de geluidsisolatie zijn niet alle bewoners tevreden. De geluidsisolatie binnen de woning is voor vijf 
huishoudens goed, vier huishoudens vinden dit niet goed noch slecht, drie huishoudens vinden dit slecht 
en een huishouden vindt dit zeer slecht. De beoordeling van de geluidsisolatie tussen de woningen is 
minder: een huishouden vindt dit goed, vijf huishoudens niet goed of slecht, drie huishoudens vinden dit 
slecht en vijf huishoudens vinden dit zelfs zeer slecht. De reden hiervoor is dat de vloerplaten van de 
woningen gedeeltelijk doorlopen. Over de geluidsisolatie tegen geluid van buiten zijn de bewoners wel 
tevreden. Acht van de dertien huishoudens vindt deze goed tot zeer goed, vijf huishoudens vinden dit 
niet goed maar ook niet slecht. De woning heeft dak-, vloer- en gevelisolatie (respectievelijk R.: van 
2,42, 2,91 en 2,2 m2 KIW). Overal is dubbele beglazing aanwezig. Over de ventilatiemogelijkheden zijn 
vijf huishoudens ontevreden. Ruimtes die genoemd zijn, zijn de badkamer, de keuken en kamer 3. De 
verwarmingscapaciteit van de woning is over het algemeen voldoende, alleen kamer 5 en 6 kunnen niet 
altijd voldoende verwarmd worden door de hoogte. Er zijn incidentele vochtproblemen, maar geen 
tochtproblemen. 

Belevingswaarde 
Het uiterlijk van de woning wordt zeer positief beoordeeld: vier huishoudens vinden de woning zeer 
mooi, acht huishoudens vinden de woning mooi en een huishouden vindt de woning niet mooi maar 
ook niet lelijk. De redenen dat men voor deze woning heeft gekozen zijn vooral de grootte (11 keer 
genoemd), de prijs en de buurt (10 keer genoemd), de architectuur en experimentele karakter (beide 8 
keer genoemd). In vijfhuishoudens was bet werk ook een van de redenen om zich te vestigen. Verder 
zijn een enkele keer genoemd de ligging nabij het centrum, de plattegrond en het woningtekort in de 
Randstad. De belangrijkste vestigingsredenen zijn voor twee huishoudens de architectuur, voor twee 
huishoudens de prijs, voor twee huishoudens de grootte, voor twee huishoudens het experimentele 
karakter en voor drie huishoudens bet werk geweest. 

6.5.2 Conclusie 

Sterke punten van de woning zijn: 
• grootte woning 
• aantal kamers 
• lichtinval woonkamer 
• schuifpui 
• uitbreidbaarheid woonkamer 
• breedte woonkamer 
• aanwezigheid bad en douche in badkamer 
• aanwezigheid wasruimte 
• aanwezigheid inpandige garage 
• architectuur 
• experimentele karakter 

47 



Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

Zwakk:e punten van de woning zijn: 
• plaatsing radiatoren 
• breedte ontvangstbal 
• aanpasbaarbeid 
• geluidsisolatie 
• boogte kamers 1 en 2 
• bergruimte 
• ventilatiemogelijkheden badkamer 
• geen raam in keuken 
• breedte keuken 
• boekwoningen hebben wel ramen in keuken en badkamer, maar deze kunnen niet open 
• (loze leidingen voor) wandcontactdozen, kabel- en telefoonaansluiting 

Conclusies 

De plattegrond van deze woning is het meest traditioneel van alle projecten. Dit heeft tot gevolg dat 
de aanpasbaarheid laag is. De aparte wijze van ontsluiting (voordeur steeds aan andere zijde van de 
straat) wordt door de meeste bewoners wel gewaardeerd, maar <lit heeft tot gevolg dat bet niet goed 
mogelijk is een schuur in de tuin te plaatsen of een hoge schutting neer te zetten en bet vermindert de 
privacy van de bewoners. De geluidsisolatie tussen de woningen is volgens de bewoners 
onvoldoende. Bij de woonkamer wordt bet gevoel van ruimte vergroot door de grote scbuifpui. Er zijn 
weinig verbouwingen uitgevoerd, mede door de korte woonduur van een groot aantal bewoners dus er 
is nog niet veel bekend over de veranderbaarheid van de plattegrond en de flexibiliteit op langere 
termijn. De indeling van de woning is minder goed te veranderen dan die in andere projecten (zoals 
case 1 of3). 

6.6 Nabeschouwing 

Al zijn er in ieder project minpunten te vinden zijn de bewoners over bet algemeen tevreden met bun 
woning. Uit bet onderzoek van de VAC [Munneke, 1994] blijkt <lat een groot aantal negatieve punten 
van de projecten uit <lit onderzoek in veel nieuwbouwwoningen aanwezig zijn. Te weinig bergruimte, 
te kleine keukens, plaats van de radiatoren, draairicbtingen en plaats van deuren blijken knelpunten in 
veel nieuwbouwwoningen te zijn. Ben positief punt van de woningen uit dit onderzoek is de 
arcbitectuur van de woningen. In veel buisboudens is de architectuur een van de redenen geweest om 
voor de woning te kiezen. Daarnaast bleek de buurt een belangrijke vestigingsreden. Uit een 
woningmarktonderzoek in Eindhoven blijkt dat de kwaliteit van de woonomgeving belangrijker is dan 
de kwaliteit van de woning [Dogge & Smeets, 1996]. De bewoners zijn (nog steeds) heel tevreden 
met de uitstraling van de woonomgeving en de lokatie van de wijk. Voor sommige huishoudens is dit 
ook de reden om niet te verbuizen, ook al voldoet de woning niet belemaal. De brede opzet van de 
wijk en de zeer gedifferentieerde en kleurrijke bebouwing worden als zeer positief ervaren. Uit de 
enquete blijken de indelingen van veel woningen verscbillend te zijn, waardoor een aantal van deze 
concepten blijkbaar toch uitnodigen tot aanpassing van de woning aan de eigen wensen. 
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Hoofdstuk 7. Evaluatie van de resultaten 

7.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquete geevalueerd. In het eerste deel van dit hoofdstuk 
wordt gekeken naar verschillen in de beoordeling van de kwaliteit van de woningen tussen bepaalde 
typen huishoudens. Dit wordt gedaan door opstellen van tabellen waarin de toetsaspecten uit de 
enquete worden verwerkt die samenhangen met de duurzame kwaliteit, met ander woorden de 
aspecten van flexibiliteit, neutraliteit en aanpasbaarheid. In het tweede deel van het hoof dstuk worden 
de toetsaspecten uit de enquete geevalueerd in termen van duurzame kwaliteit. Er wordt bier vooral 
gekeken naar de verschillende ontwerpoplossingen in de projecten. Welke van deze oplossingen zijn 
een succes en welke juist niet? Daamaast wordt gekeken naar de grootte van de verschillende ruimtes 
en de beoordeling van de bewoners hierover. Een deel van de tabellen zijn opgenomen in bijlage D. 

7 .2 Conclusies van de tabellen 

In de eerste vier tabellen is een onderscheid gemaakt naar huishoudens met kinderen en huishoudens 
zonder kinderen. Deze twee doelgroepen stellen vaak andere eisen aan de woning. In deze tabellen 
wordt gekeken naar de overeenkomsten en de verschillen in de beoordeling van de toetsaspecten. De 
tabellen zijn uitgewerkt per project en er zal een korte conclusie worden gegeven. Daama worden alle 
cases samen genomen voor een totale beoordeling van de huishoudens over de aspecten van 
duurzame kwaliteit. Er zijn hier twee indelingen gernaakt. De eerste indeling is een onderscheid 
tussen huishoudens met kinderen en huishoudens zonder kinderen, de tweede indeling is een indeling 
op basis van het aantal personen in een huishouden. Het uitgangspunt hierbij is dat met name de 
benodigde ruimtebehoefte, die atbankelijk is van het aantal personen in een huishouden, van invloed 
is op de beoordeling van de woning. 

Case 1 (tabel 1, bijlage D): 
De veranderbaarheid van de plattegrond in dit project is hoog voor alle doelgroepen. De huishoudens 
met kinderen vinden de woning flexibeler dan de huishoudens zonder kinderen. Dit zou kunnen 
komen door de grotere noodzaak tot het veranderen van de plattegrond en de indeling, doordat er 
meer veranderingen in het huishouden hebben plaats gevonden. Het is in deze plattegrond mogelijk 
om extra ruimte te creeren door de vide dicht te maken en/of functies van bepaalde ruimtes te 
veranderen, waardoor deze woning flexibeler gevonden wordt dan de. vorige woning. Huishoudens 
zonder kinderen zien meer uitbreidingsmogelijkheden van de woning. Het is echter niet duidelijk 
waarom. De huishoudens zonder kinderen beoordelen de woning en vooral de grootte van de woning 
en de verschillende vertrekken positiever dam huishoudens met kinderen. Dit komt waarschijnlijk 
doordat er minder personen in de woning wonen. Door de verminderde ruimtebehoefte hebben deze 
huishoudens ook vaker de vide in de woning gehandhaafd. Op het punt van de bergruimte is er geen 
verschil in oeoordeling tussen huishoudens met kinderen en huishoudens zonder kinderen. Beiden 
vinden dat de woning onvoldoende bergruimte heeft. 

Case 2 (tabel 2, bijlage D): 
Ook in dit project geldt dat de huishoudens met kinderen de woning flexibeler vinden dan de 
huishoudens zonder kinderen. Een reden hiervoor kan zijn dat bij deze huishoudens meer 
veranderingen in het huishouden hebben plaatsgevonden dan bij de huishoudens zonder kinderen. 
Hierdoor is men genoodzaakt de woning aan te passen aan de nieuwe wensen, waardoor deze 
bewoners de woning flexibeler vinden. Wat sterk opvalt is dat de huishoudens zonder kinderen de 
grootte van de keuken en het aantal kamers negatiever beoordelen dan de huishoudens met kinderen. 
Een reden kan zijn dat deze huishoudens kamers hebben samengevoegd, waardoor er uiteindelijk 
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minder kamers in de woning zijn. Een andere reden kan zijn dat er bij de beoordeling van het aantal 
kamers al rekening wordt gehouden met de eventuele komst van de kinderen in de toekomst. Over de 
hoeveelheid bergruimte en de grootte van de badkamer zijn huishoudens zonder kinderen tevredener 
dan de huishoudens met kinderen. Verder is er vaker een studeerruimte aanwezig, doordat hier 
natuurlijk meer ruimte voor is. De meningen over de aanwezigheid en grootte van de woonkeuken 
zijn zeer positief. Hierin is geen verschil tussen de doelgroepen. Bij de totale beoordeling over de 
kwaliteit van de woning is er geen wezenlijk verschil tussen buisboudens met en zonder kinderen. 

Case 3 (tabel 3, bijlage D): 
In dit project is een buishouden aanwezig met kinderen. De mening van dit huisbouden over de 
woning is veel negatiever dan die van de huishoudens zonder kinderen. Dit komt doordat deze 
woning niet ontworpen is voor een buisbouden met kinderen. Er is namelijk maar een slaapkamer 
aanwezig. De conclusie is dus dat deze woning niet geschikt is voor huishoudens groter dan twee 
personen. De woning is wel geschikt voor een- en tweepersoonsbuishoudens, ongeacbt de leeftijd. 
Door de boge aanpasbaarheid en doordat alle voorzieningen op de begane grond liggen is de woning 
tevens uitermate geschikt voor oudere buisboudens. De woning is niet gescbikt voor 
tweepersoonsbuishoudens met een losse relatie, bijvoorbeeld twee zusters, doordat er maar een kamer 
aanwezig is naast de woonkamer. De huishoudens zijn zeer positief over de woning. Vooral de 
grootte van de woonkamer, keuken en slaapkamer worden goed beoordeeld. Verder is de 
veranderbaarbeid hoog en de flexibiliteit volgens de bewoners ook. De bergruimte in de woning is 
voor alle huisboudens onvoldoende. 

Case 4 (tabel 4, bijlage D): 
Ook hier is geen wezenlijk verschil tussen de doelgroepen in de totale beoordeling van de woning. De 
grootte van de woning wordt door de buishoudens zonder kinderen positiever beoordeeld, evenals bet 
aantal kamers. Wat opvalt is dat hier juist de huishoudens zonder kinderen de woning flexibeler 
beoordelen. Een reden hiervoor kan zijn dat de gebruiksflexibiliteit van de kamers hoog is, maar de 
indelingsflexibiliteit minder. Huishoudens zonder kinderen hebben meer mogelijkheden om bet 
gebruik van de ruimtes te veranderen, waardoor de flexibiliteit van de woning positiever wordt 
beoordeeld. Een andere reden kan zijn dat deze woningen eerst huurwoningen waren. Ze zijn pas 
sinds twee jaar in de verkoop, waardoor er weinig tijd en noodzaak is geweest om de indeling van de 
woning te veranderen. 

Alie cases samen (tabel 7.1): 
Bij de totale beoordeling valt op dat de huishoudens zonder kinderen over het geheel genomen 
positiever zijn dan de huishoudens met kinderen. Dit komt doordat er minder personen in de woning 
wonen en daardoor de ruimtebehoefte minder is. De meningen over de grootte van de woning, de 
woonkamer en de keuken verschillen tussen de twee typen buishoudens. In bijna alle huisboudens is 
ruimte voor een werk/studeerkarner. Het aantal kamers is tevens voor bijna alle huisboudens 
voldoende. Huisboudens zonder kinderen hebben vaker de vide in de woning gehandhaafd. Bij een 
toenemende ruimtebehoefte worden de vides dicbtgemaakt om rneer ruirnte te creeren. Uit de tabellen 
en de enquetes blijkt dat de mening van de bewoners over de flexibiliteit van de woning afhankelijk is 
van het project en van de aanleiding tot veranderen van de plattegrond door veranderingen in het 
huishouden. Huishoudens met kinderen hebben vaker een aanleiding tot veranderen, doordat bij deze 
huishoudens vaker veranderingen in het huishouden plaatsvinden (bijvoorbeeld het uit huis gaan van 
kinderen of uitbreiding van het aantal personen in een huishouden). Wat opvalt is dat buishoudens 
zonder kinderen vaak net zo kritisch of soms nog kritischer zijn over de woning. Hier zijn 
verschillende oorzaken voor te bedenken. Misscbien bekijken tweeverdieners, die op termijn kinderen 
willen, de woning ook al door de ogen van een huishouden met kinderen en beoordelen de woning als 
zodanig. Daamaast blijkt onder andere uit een artikel van het Sociaal Cultureel Planbureau [SCP, 
1992] dat naarmate het inkomen toeneernt de huishoudens meer eisen aan de woning stellen. In mijn 
onderzoek waren de huishoudens zonder kinderen bijna allemaal tweeverdieners met een hoog 
opleidingsniveau. Daardoor bebben zij in veel gevallen een redelijk hoog inkomen hebben en stellen 
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ze ook grotere eisen aan de woning ten aanzien van de grootte van de ruimtes en het uitrustingsniveau 
van de woning. 

Bij de tabel op basis van het aantal personen in een huisbouden (tabel 5, bijlage D) zie je dat naarmate 
de buisboudens groter worden, de waarderingen voor de grootte van de woning en woonkamer lager 
worden. Deze ruimtes worden dan sneller als te klein ervaren .. Dit geldt ook voor de grootte van de 
bergruimte: naarmate de buisboudens groter worden, wordt de aanwezige boeveelbeid bergruimte 
vaker als te klein of veel te klein ervaren. Opvallend is dat de waardering voor bet aantal kamers niet 
afhankelijk is van de grootte van bet huisbouden. De waarderingen biervoor zijn voor alle 
buisboudens bijna gelijk. Ongeveer tweederde vindt dit aantal precies goed en ongeveer eenderde 
vindt dit iets te klein. Meerdere indelingsmogelijkheden van de woonkamer worden door alle 
buisboudens gezien, terwijl bet grootste deel van de buishoudens deze niet zien bij de keuken. Bij de 
beoordeling van de grootte van keuken en badkamer is er een verscbil tussen de buisboudens 
bestaande uit vier of vijf personen of huisboudens bestaande uit minder personen. De grotere 
buisboudens ervaren deze ruimtes als te klein. Kleinere buisboudens bebben vaker de vide in de 
woning gebandbaafd. 

Enkele kritische opmerkingen: 

• Bij de beoordeling van de woning speelt de vorige woonsituatie mee. Als een buisbouden van een 
kleine woning, bijvoorbeeld in de Randstad, verbuist is naar een eengezinswoning in Almere zal 
de beoordeling over de grootte deze woning positiever zijn dan wanneer de bewoner uit een ruime 
woning elders nu is verbuist een even grote of misscbien zelfs kleinere woning. In de enquete is 
niet gevraagd naar de vorige woonsituatie dus bier kunnen verder geen uitspraken over gedaan 
worden. 

• Een nadeel van dit onderzoek is de grote variatie in variabelen van de verscbillende projecten 
(zoals bet aantal kamers, de grootte van de woning en de verscbillende ruimtes, de aanwezigbeid 
van een garage of wasruimte en dergelijke) waardoor bet moeilijk is de projecten onderling te 
vergelijken. Daamaast zorgt de geringe grootte van de projecten voor een lage celvulling waardoor 
bet moeilijk nauwkeurige uitspraken te doen. 
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Alie cases 
····-························-·········-·····-···········-······················-···--- --·-----'---------·I-··-··-·····-··-········----··················----·-··---··---·--· ·-·------··-··--·----· .. ----··---·--·-·-·····-····-·-·····--

alle doelgroepen (38) hh met kind(eren) (20) hh zonder kind(eren) (18) 

Flexibiliteit in ogen bewonc:~-·-··· · -······ ··· · -~~~--~!~~! .. ~~~!~~~~!!~-~~---···-··-·· ··-······ ~-?.~--~~~~! .. ~~ing ~exibeler 67% vindt woning flexibele~---···-· ·· ··············· 
Uitbreidbaarheid buiten casco --·--············ ~!~-~!~!-~~~~~!~!.~~~~~~~~~.:.--··-······ -·· ~Q~-~~~!-~!-~.~idi~gsmogelijkh. 56% ziet uitbreidingsmogelij~~:. ... _ ........ . 

9.!.<>.c:?.~-~--~.?E.!.~¥. .. ~~~¥.~~-~-~~c:?.~~~---·-··- 79% goed, 18% iets te klein 60% goed, 35% iets !~-~!~-~?._ ___________ .!~~~.P!..~~!!:~-~~~~---··--··--······················-········· 
3% veel te klein 5% veel te klein 

····························-·-----------------··-···-·-············-····-·····-·-·----·-··· -····-······-··-··········-····-··-·····--···-· .. ··--···-······--···--·-· ----------------
Aantal kamers --·--·-·-·-··-·····-········-······· !~~--~?.:~~-~~~~!:!~-~~~:~~-!~---·-·-············ 70"/o goed, 30% iets te weinig 78% precies goed 

~:~.~~:~.!-~-~°.~.!~-~---···-·····---····· ·--·-·-··-·--····· .~?.~. het grootste deel tevreden tot zeer tevreden over alle relaties ·····---·-· -----·--···--··-·-··-··-··········································· 
Aanwezigheid vide 55% heeft vide in woning 35% heeft vide in woning 78% heeft vide in woning 
····················--· -···························-·-···-·····-···-----·········--·····-···· -·-··············-·---····-···-·-····-······-·-···-·····- . ··-
~.r.°-~-~: .. ~°-~-~~~:r ~~:~--~-~-~c:?.!.1~ ........... ~-8_% goed, 32% iets te klein 50% goed, 50% iets te klein ······---··· ~9% g~!.-~--~-~J.~-~_!~-~!~!!.1_ .. _ ...................... . 
Indelingsmogelijkheden _____________ ______ _________ ~.?..~--~-~:~-~-~~~~--~~~-~~!~~-~~.?.~:~.: ............... 90%_~iet v~ch. indelingsmogel. 83% ziet versch. indelings~°.~:.l: .............. . 

~~~~r.:i_~?.-~~:!~ .. ~°.~~~~~~!. ......................... ~3% ziet uitbreidingsmogelijkh. 55% ?iet uitbreidingsmogelij~~~---·-·--·· ~~~~-~~--~!!~!.:!.~!!.1J~~~~~:~.!J~~-: ................... . 
Orientatie woonkamer tov zon 87% tevreden 80% tevreden 94% tevreden 

§.~~~~~:~:~~:~ .. ?.~:~.-~:~~~~~---·· ······ · ·-··--·~ ~~~--.&~·~;-4o%·i~t"~·"t;-ki~i~---···· ····--·-·········- 25·3-·&~;i~-40%-·ie-~1~·iiei;,··:~~=::~~~== .~r~soed~~9% ie~~.!~.-~1-~!~--- · ·· ··· -··············· ···· 
26% veel te klein 35% veel te klein 17% veel te klein 

···················---·····-----·-·-------1-----··-----········-···············-·······-······-······-·--·-···· ·············································-········-······-··-···-·-·-·-··-············- --------------------
~n._~-~!i.~~-~~?8~~.!J~-~-~~~--~:-~~-~~---···· --······· ·· ~~~-~iet_ meerdere indelingsmog. 15% ziet meerdere indelingsmog. ····-· ~~-!?. zie~_'!l.!:_erd_!'.~_inde~i!.1~~~~~:. ............... . 
kJrootte badkamer 82% goed, 18% iets te klein 85% goed, I 5% iets te klein 78% goed, 22% iets te klein ·------··-·-·---··········---·--·-·-··-······ ······················-·····-···---·········---···············-·-····-·- .... ·---"-----------~'------------·--··········· · ··· ········· 

Mogelijkheden telefoon/kabelaa~~I.: ........... i-~--~-~!~.~~~~~~~-~---~~- -~:~~!~~~~-!~~~!~~~i_!l~_Y-?_c:?.~--~~~~~-~n._~~ig en bijna nergens 2e kabelaansl. 

~~~-~~~: .. ~:!.~~~~~:~~~~~!. ......................... ~~--~_!:fst werkkamer op b.g. 30% liefst werkkamer op b.g:_·······-····-- - .~_!!% lie_!~-~-~~~~~-<>P.~~: ......................... . 
~~~ezigheid werk/studeerkam~---········· ·· !.~~--~~r.~~!~~:~~~:!..?..P..!?.:!~----······-······ ~-~~-.!·~-~~~~~~~!..op b.g. 6% werk/studeerkamer op b.g. ·-·-·--·-··· 

··-·······························--·····------- 68% werk/studeerkamer op v~~--········--· ?.~~-:werlc/Stl!~_!etk_~~~-'?.P. .. ~~~~ ................... ~?..~...!~~kl~!udeerkamer op v:~~:..··-········ ·· 
Grootte bergruimte °.~~-~~~on!'..~ ............. ~!~-~-~~! ... !?~.!~~~--~!~~~~---··-··-···-·-· 41 % goed, 18% iets te klein 53% goed, 20%_iets ~C:. klei~---····· · ················ ·· ·· 

27% veel te klein 34% veel te klein 21% veel te klein 
-------'--···········-···--··----····-··--······ -·········-·---···--·······-·--·-········--·--·-··----- ------------ ----····--·-··-----·-----····-·--······························ 
Aanwezigheid wasruimte 

·-·--·········· ··································-···---·-·-···-.. •···· .. ·-····- ··-········- --·----·---------------·--·····---····---·-··-···-····-··················· 
.._A_ian_w_ez_i_gh_e_id_gar:_ag_e _ __ ·--··-············-· .~?.~--~~~!"t_!~_ge _________ ~C!-_Vo_h_ee_ft--=g'-ara--=ge _______ -1-5_6°_Yo_h_ee_ft--"'-g'!Sg~-----··----····-······--········· 
Grootte garage_ ·---·--·-··-···-······---··········· ?.-~-~-~-~~~~%-~~!s t~~!~!!.l_ . 63~ goed, 37% iets te klein soyo goed, ~~% iets te ~~-~~---·· ················· ······· 
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Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

7 .2 Evaluatie van de toetsaspecten 

Er zal nu per toetsaspect een evaluatie worden gemaakt in termen van duurzame kwaliteit. Er wordt 
gekeken wat de succes- en faalfactoren voor de flexibiliteit, neutraliteit en aanpasbaarheid van de 
verschillende projecten zijn. Hiertoe worden een aantal overzichtstabellen gemaakt waarin de 
prestaties van de verschillende aspecten worden omgezet in plussen en minnen. Er zijn vijf 
schaalniveau's. Deze schaalniveau's worden gerelateerd aan de prestaties van het aspect: -- (0-30%), -
(30-45%), +/- (45-65%), + (65-85%), ++ (85-100%). Soms betekent -- niet aanwezig. Deze tabellen 
geven een duidelijk overzicht van de ontwerpoplossingen die de flexibiliteit, neutraliteit en 
aanpasbaarheid verhogen en de ontwerpoplossingen die deze juist verminderen. Tabel 6, bijlage D, 
geeft een overzicht van de plus- en minpunten van de verschillende projecten in dit onderzoek. In 
tabel 7.2 zijn alle pluspunten van de projecten weergegeven, in tabel 7.3 alle minpunten. In tabel 7, 
bijlage D is een overzicht gegeven van de grootte van de verschillende ruimtes van de woningen uit 
dit project met daamaast de beoordeling van de bewoners. Er wordt gekeken bij welke groottes en 
afmetingen de bewoners (nog) tevreden zijn en bij welke groottes en afmetingen niet meer: de 
kritische grootte van ruimtes. 

Veranderbaarheid 

Case 1 en case 3 hebben een hoge veranderbaarheid. Kennelijk nodigen deze concepten van de 
plattegrond de bewoners uit zelf een eigen invulling te geven aan de verscbillende ruimtes. 
Anderzijds kun je stellen dat de oorspronkelijke plattegrond niet geheel voldoet aan de eisen en dat 
daarom huisboudens de plattegronden veranderen. In case 1 zijn de woonkamer (19 m2

) en de 
bergruirnte te klein, waardoor alle bewoners deze ruimte op de een of andere manier zelf hebben 
gecreeerd. In case 1 geeft de aanwezigheid van de ongedefinieerde ruimte bewoners de mogelijkheid 
deze ruimte te creeren. Het is jammer dat woonkamer zonder een deel van deze ruimte te klein is voor 
de meeste bewoners, waardoor deze ruimte niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. De 
mogelijkheid van wel of geen vide in de woning wordt gewaardeerd en deze mogelijkheid draagt 
tevens bij aan de flexibiliteit van deze woning. Een gebrek in case 3 is dat er maar een slaapkamer 
aanwezig is. Er is dus geen ruimte voor logees of een rustige werkplek (uitgezonderd de huishoudens 
met een entresol). Veel huisboudens hebben zelf op de een of andere manier een extra kamer 
gecreeerd. De entresol en de inpandige garage geven mogelijkheden voor het creeren van extra 
verblijfsruimtes voor verschillende doeleinden en functies. Een nadeel is dat niet alle huishoudens de 
bescbikking bebben over deze extra ruimte(s). Het feit dat de tekortkomingen in de plattegrond een 
van de redenen is dat de bewoners veel veranderen aan de plattegrond, neemt niet weg dat er in deze 
plattegronden veel mogelijkheden zijn om dit te doen. In case 2 zijn de begane grond en de bovenste 
verdieping redelijk naar eigen invulling in te delen al beperken bet centrale trappenhuis en de vide de 
indelingsrnogelijkheden wel een beetje. In case 4 zijn de kamers redelijk groot waardoor deze meer 
mogelijkheden bi~den voor verschillend gebruik, maar de plattegrond is redelijk dwingend in het 
gebruik. Er kan weinig aan de indeling worden veranderd, behalve bet samenvoegen of splitsen van 
kamers. Dit komt door de traditionele indeling van de plattegrond en de inpandige keuken. In case 1 
en 3 is de indelingsflexibiliteit van de woning boog evenals de gebruiksflexibiliteit, al geldt zijn 
sornmige kamers in case 1 te klein om gescbikt te zijn voor meerdere doeleinden. Case 2 heeft 
indelingsflexibiliteit voor de begane grond en de bovenste verdieping. Doordat de eerste verdieping 
split-level is heeft deze verdieping geen indelingsflexibiliteit. In case 4 is vooral de 
gebruiksflexibiliteit hoog, de indelingsflexibiliteit is minder. Ten aanzien van de neutraliteit is case 3 
geschikt voor zowel oudere als jongere een- en tweepersoonshuishoudens, mede doordat alle 
voorzieningen op een verdieping liggen. Deze woning is niet gescbikt voor huishoudens met 
kinderen. Het aanpasbaar maken van de woning is mogelijk in case 1, wordt moeilijk in case 4 en is 
onmogelijk in case 2 door de ligging op verscbillende verdiepingen. Case 1 is het meest neutrale 
woningconcept uit bet onderzoek. 
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Flexibiliteit in de ogen van de bewoners 

Er is een duidelijke relatie met de flexibiliteit van de woning in de ogen van de bewoners en de 
veranderbaarbeid van de plattegrond. Verder blijkt dat een dynamisch huishouden de flexibiliteit van 
de woning ziet en waardeert of anders gezegd, wanneer er aanleidingen zijn tot veranderen van de 
woning door veranderingen in het huisbouden wordt de aanwezigheid van flexibiliteit gewaardeerd. 
In principe wordt flexibiliteit door alle typen huishoudens gewaardeerd. 

Uitbreidbaarheid casco 

Hierbij is gekeken naar de mogelijkheid om het casco uit te breiden. Hierbij is geen rekening 
gehouden met eventuele bezwaren van de gemeente. In case 4 is dit niet mogelijk door de 
verspringende ontsluiting. De plaats van de voordeur is soms aan de ene kant en soms aan de andere 
kant, waardoor bet niet mogelijk is de woning uit te breiden. In case 2 is dit niet mogelijk, doordat de 
woning een split-level-woning is. De woonkamer bevindt zich boven het maaiveld, waardoor het niet 
goed mogelijk is de woning uit te breiden. Case 3 biedt de meeste mogelijkheden om bet casco uit te 
breiden. In sommige woningtypen is een entresol aanwezig, in sommige een serre. De woningen 
waarin deze niet aanwezig zijn hebben wel ongeveer dezelfde basisplattegrond waardoor het mogelijk 
is aan te bouwen. Een serre bouwen is mede goed mogelijk door de verkaveling van de woningen. 
Hiermee is geen rekening mee gehouden in de fundering. De bewoners geven zelf aan dat ze 
uitbreidingsmogelijkheden zien. Case 1 zou misschien kunnen worden uitgebreid met een serre of een 
dakopbouw of dakterras (zou eerst in het ontwerp komen maar is later niet uitgevoerd). 

Aanpasbaarheid 

Geen van de woningen voldoet op dit moment aan de eisen van een aanpasbare woning. De woningen 
van case 3 zijn goed aanpasbaar te maken, doordat alle voorzieningen op een verdieping liggen. De 
gang is te smal voor de toegankelijkheid van een rolstoel. Case 2 is niet aanpasbaar te maken door de 
vele trappen in de woning. Case 1 en case 4 zijn moeilijk aanpasbaar te maken. In case 1 is het 
eventueel wel mogelijk beneden een slaapkamer te realiseren, maar het plaatsen van een rolstoellift is 
kostbaar door de vorm van de trap. 

Grootte woning 

Wat opvalt bij het vergelijken van de totale oppervlakte van de verblijfsruimtes (woonkamer, keuken 
en overige kamers) en de onbenoemde ruimtes (zolder, entresol) van de verschillende typen woningen 
(tabel 7, bijlage D) is dat de woning van case 2 het grootst gevonden wordt door alle bewoners, 
terwijl deze woning niet het meeste aantal vierkante meters heeft. Case 1 en case 4 · hebben een 
aanzienlijk aantal vierkante meters meer. Waarschijnlijk wordt door de aanwezigheid van een 
woonkamer en een grote woonkeuken de woning als een stuk ruimer ervaren. Daamaast geven de vele 
ramen, de hogere verdiepingsboogte in de woonkamer, de zichtrelatie tussen woonkamer en keuken 
en de vide de bewoners een heel ruimtelijk gevoel. Door deze ruimtelijke beleving wordt de woning 
als ruimer ervaren. Daamaast speelt waarschijnlijk de grotere hoeveelheid bergruimte een rol. Case 1 
en 3 worden te klein gevonden door een aantal huishoudens met kinderen. Case 3 heeft maar een 
slaapkamer dus is eigenlijk niet ontworpen voor een huishouden met een kind. Case 1 wel, maar het 
merendeel van de huishoudens (met kinderen) vindt de keuken te smal en iets te klein (vooral de 
ruimte voor de eethoek). Een andere reden die mee zou kunnen spelen in de beoordeling van de 
woning zou de woonkamer kunnen zijn. In case 1 vindt 50% van de bewoners deze iets te klein. 
Hierop wordt later nog ingegaan. Het blijkt dus dat veel inhoud (kubieke meters) en veel 
vloeroppervlak niet automatisch betekent dat de woning als zeer ruim wordt ervaren. 
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Grootte woonkamer 

De woonkamer van case 1 wordt kleiner gevonden dan de woonkamer van case 4, ondanks dat de 
woonkamer van case 1 vier m2 groter is. Dit komt doordat de woonkamer van case 1 slechter 
indeelbaar is door de looprichtingen (naar tuin, gang en keuken) en de plaats van de deuren. Case 4 
heeft een grote schuifpui waardoor het gevoel van ruimtelijkheid vergroot wordt en daamaast een 
goede indeelbaarheid, mede door het ruime wandoppervlak. Waarschijnlijk lijkt deze woonkamer 
daarom groter dan de woonkamer van case 1. De woonkamer van case 3 door alle bewoners, behalve 
door het huishouden met een kind als ruim ervaren. De woonkamer varieert van 37 tot 46 m2

, met 
daaraan een ruime poen keuken. De bewoners met de woonkamer van 3 7 m2 hebben een entresol. Er 
zijn zeer veel ramen in de woonkamer, tot aan de vloer, waardoor deze ruimte als heel licht en ruim 
wordt ervaren. 

Aantal en grootte overige kamers 

Het aantal kamers van case 1 wordt goed beoordeeld. Het is een mogelijk 4 kamers in de woning te 
maken en er is een zolderkamer aanwezig in de woning. Waarschijnlijk wordt ook de mogelijkheid tot 
het maken van zoveel kamers positief beoordeeld. In het oorspronkelijke ontwerp zijn minder kamers 
aanwezig. De meeste bewoners hebben 4 kamers in de woning. Vaak is de niet-ingedeelde ruimte 
wanneer de vide op de eerste verdieping is dichtgemaakt verbouwd tot een kamer, soms twee. De 
afineting van de niet-ingedeelde ruimte op de eerste verdieping is ongeveer 9 bij 2,5 meter. Dit is een 
slecht indeelbare ruimte en biedt daarom veel minder gebruiksmogelijkheden dan een goed indeelbare 
ruimte met dezelfde oppervlakte. De bewoners beoordelen de grootte van deze kamer(s) dan ook 
slechter dan andere kamers met dezelfde oppervlakte. Vergelijk bijvoorbeeld de beoordeling kamer 2 
van case 1 en case 4. Case 2 en 4 hebben beide 4 karners. De totale oppervlakte van de overige 
kamers in case 1 en case 4 is bij beide cases ongeveer 64 m2

, in case 2 is dit ongeveer 42 m2
• Dit 

betekent dat de kamers van case 1 klein zijn ten opzichte van de kamers van case 4. Bij bet kijken 
naar de kritische groottes van de overige kamers is er een onderscheid in de grootste (meestal de 
ouderslaapkamer) en de overige kamers. In een neutrale woning zijn de kamers bij voorkeur min of 
meer gelijkwaardig. In de praktijk is dit wel mogelijk maar dan moeten de kamers wel voldoende 
groot zijn. Het blijkt dat minimaal een kamer voldoende ruimte moet bieden voor de ouders: het 
tweepersoonsbed, de kasten en nachtkastjes. Het merendeel van de bewoners (>90%) is tevreden als 
er (minimaal) een kamer van 13,5 m2 is. Als de grootste kamer 11,5 m2 is dan is maar 57% van de 
bewoners tevreden. De grootte van de overige kamers is iets minder belangrijk. Tweederde van de 
bewoners is tevreden als deze 11 a 12 m2 is, mits de deur een goede draairichting heeft en de ruimte 
goed indeelbaar is (genoeg ruimte voor kasten en bedden). Een breedte van minder dan 3 meter zorgt 
voor een slechtere indeelbaarheid. Bij een oppervlakte van 12 m2 is 80% tevreden. 

Grootte badkamer 

De grootte van de badkamer wordt als minder belangrijk ervaren. Het is wel belangrijk dat er in ieder 
geval een aparte douche en een tweede wc (of de ruimte om deze te plaatsen) aanwezig zijn. Ook de 
aanwezigheid van een bad wordt zeer op prijs gesteld (vooral jongere huishoudens en huishoudens 
met kinderen). Bij een oppervlakte van 5 m2 is meer dan 80% tevreden. 

Keuken 

De keuken wordt alleen in case 3 positief beoordeeld. In sommige typen in deze case kan de keuken 
dichtgemaakt worden en de afinetingen zijn voldoende. In de overige projecten is de keuken in de 
ogen van een groot dee! van de bewoners te klein. In alle cases is het kookgedeelte te smal (rond de 

57 



Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

1,2 m tussen aanrecht en muur) en is er te weinig ruimte voor alle apparatuur en kasten. De 
woonkeuken in case 2 wordt zeer positief beoordeeld, maar ook bier is het kookgedeelte te smal. In 
case 1, case 2 en case 3 is er de mogelijkheid de keuken uit te breiden. Dit is niet het geval in case 4, 
mede doordat deze keuken geheel inpandig ligt. Dit beperkt de flexibiliteit van de woning. 

Bergruimte 

In alle woningen is onvoldoende bergruimte. In case 2 is de meeste bergruimte. Het is jammer dat de 
toegangsdeur naar de kelder te klein is en dat deze ruimte zeer vochtig is waardoor de bruikbaarheid 
van de bergruimte Zeer laag is. In case 1 en case 3 is de hoeveelheid bergruimte erg weinig. Er is 
bijvoorbeeld geen mogelijkheid de fietsen op te bergen. Voldoende bergruimte in een woning is 
eigenlijk een basiskwaliteit maar dit is een knelpunt in veel nieuwbouwwoningen, daarom is hier nog 
even genoemd. Als er een was- en droogruimte in de woning aanwezig is, wordt dit zeer gewaardeerd. 
Bovendien is er de mogelijkheid om van deze ruimte een tweede badkamer te maken, wat de 
indelingsflexibiliteit van de woning vergroot. 

Garage 

De aanwezigheid van een inpandige garage met verschillende gebruiksmogelijkheden ( doordat deze 
ge'isoleerd is) verhoogt de indelingsflexibiliteit van de woning. In case 3 hebben een aantal bewoners 
een deel van de garage bij de woning getrokken. 

Relaties in de woning 
Daar zijn alle bewoners tevreden over. 
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Hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8: Aandachtspunten en richtlijnen 

8.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk worden aandachtspunten en richtlijnen gegeven voor het ontwerpen van woningen 
met duurzame kwaliteit. In hoofdstuk 3 is aangegeven dat duurzame kwaliteit bestaat uit de aspecten 
flexibiliteit, neutraliteit en aanpasbaarheid. Daamaast is aangegeven dat een goede basiskwaliteit een 
voorwaarde is voor duurzame kwaliteit. Enkele aspecten die in dit hoofdstuk aan bod komen, kunnen 
worden beschouwd als basiskwaliteit. Vanwege het belang van deze aspecten voor de duurzame 
kwaliteit zijn ze toch in dit hoofdstuk genoemd. De aanbevelingen worden van grof naar fijn 
uitgewerkt. Eerst wordt het casco behandeld, daama de woningindeling, waarbij per vertrek 
aanbevelingen worden gedaan. Als laatste worden enkele aanbevelingen gedaan voor bouwfysische 
aspecten. De gegevens uit het vooronderzoek en de gegevens uit de bewonersenquete zijn gebruikt bij 
het opstellen van deze aandachtspunten en richtlijnen. Per aspect zal aangegeven worden welke vorm 
van duurzame kwaliteit hiermee bereikt wordt. 

8.2 Casco 

'Het casco (het dragende of niet-veranderlijke deel van een woning) be'invloedt de gebruiksmoge
lijkheden van de woning als geheel. Het casco kan de flexibiliteit, neutraliteit en aanpasbaarheid van een 
woning vergroten of juist belemmeren. Fouten of belemmeringen in het casco zijn niet of nauwelijks 
zonder grote en kostbare ingrepen te veranderen. Het casco bestaat uit het dak, de gevels, de vloeren, de 
fundering, de dragende muren, de hoofdleidingen en aansluitpunten voor gas, water, elektra en 
riolering.' [V AC, 1997] 

Beukmaat 
Een brede beukmaat biedt meer mogelijkheden voor veranderingen in de indeling van de woning, 
waardoor de flexibiliteit van de woning wordt verhoogd. Een ander voordeel is dat meer ruimtes aan de 
gevelzijde liggen, waardoor badkamer en keuken niet meer inpandig hoeven te zijn. Bovendien is het 
gemakkelijker de woning later aanpasbaar te maken. Er is meer ruimte voor een brede gang en keuken 
(draaicirkel rolstoel). Een woning dient minimaal 5,40 m breed te zijn, maar een bredere beukmaat dan 
5,40 mis gewenst. 

Verdiepingshoogte 
Een hogere verdiepingshoogte dan 2,40 m is gewenst. Dit maakt de woning geschikt voor langere 
mensen (>1,98 m.) wat de neutraliteit van de woning verhoogd. Gezien het grote aantal langere mensen 
in Nederland en het feit dat gemiddelde lengte nog steeds stijgt is dit een belangrijke kwaliteitseis, zeker 
op langere termijn. Daarnaast zorgt een verhoogd plafond voor een ruimtelijk gevoel, waardoor de 
ruimte groter lijkt. 

Vi de 
Het blijkt dat de aanwezigheid van een vide de ruimtelijke beleving in de woning vergroot. Een nadeel is 
het verlies van warmte en vloeroppervlak. Daarom is een vide bij goedkopere woningen minder 
aantrekkelijk. Bij woningen vanaf vier a vijf ton is een vide een goede optie [interview met de heer 
Boon, bijlage E]. Zorg wel voor een mogelijkheid om de vide dicht te maken, wanneer bewoners meer 
ruimte willen. De keus tussen wel of geen vide bevordert de flexibiliteit van een woning. 
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Vrije overspanning 
Voor een optimale indelingsvrijheid van de plattegrond is het belangrijk dat er zo min mogelijk 
dragende wanden in een plattegrond aanwezig zijn. Dit vraagt om een vrije overspanning van de 
plattegrond. Dit is te bereiken door in de plattegrond centrale kem te plaatsen waarin alle voorzieningen 
zijn opgenomen, met verder een vrij indeelbare plattegrond. De dragende constructie bestaat uit de 
centrale kern, de buitenwanden en de woningscheidende wanden. De overige wanden in de woning 
kunnen lichte scheidingswanden zijn. 

Technische veranderbaarheid 
De technische veranderbaarheid geeft aan hoe gemakkelijk een indeling van een woning (bouwkundig 
gezien) kan worden veranderd. Aspecten die de technische veranderbaarheid kunnen verhogen zijn: 
• fontanel-wanden of vloeren; 
• schakelbaarheid van ruimtes door: 

- (gemakkelijk) verwijderbare wanden of wandgedeelten; 
- eenvoudig te verwijderen vloergedeelten; 
- schuifwanden, vouwwanden of schuifdeuren; 
- zo weinig mogelijk aansluitingen van installaties en sanitair op niet-dragende wanden en 
gemakkelijk verwijderbare delen. 

Het is eventueel ook mogelijk om woningen te schakelen door het gebruik van fontanelwanden. Dit is 
alleen mogelijk bij kleine woningen (een- en tweekamerwoningen), omdat anders bij het samenvoegen 
een te grote woning ontstaat. Een voorbeeld hiervan is het project 'Living together apart' in de Filmwijk 
van woningbouwvereniging de Groene Stad in Almere. 

Uitbreidbaarheid buiten casco 
Door al bij het ontwerp van het casco rekening te houden met mogelijkheden tot aan- en uitbouwen van 
de woning (bijvoorbeeld een serre) of dakopbouwen, kan de woning ook na de oplevering relatief 
eenvoudig worden aangepast aan de wensen van de bewoners. Om later zonder problemen een 
dakopbouw (op een plat dak) te kunnen realiseren moet de draagconstructie van de woning daarop 
worden afgestemd. Ook moet in het dak een gemakkelijk verwijderbaar deel voor een trapgat worden 
aangebracht. 

Ram en 
Uit het onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van veel ramen in de woning door de bewoners zeer 
gewaardeerd wordt. Veel ramen geven een ruimtelijk gevoel en hierdoor worden vertrekken als ruimer 
en groter ervaren. Bij de plaatsing van de ramen moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid 
van splitsen en samenvoegen van ruimtes. Ieder vertrek moet een raam hebben dat open kan. De plaats 
van de ramen bernvloedt verder de indelingsmogelijkheden van een ruimte. De plaats en de hoeveelheid 
ramen zijn van belang voor de indelingsflexibiliteit en de gebruiksflexibiliteit van een woning of een 
vertrek 

Overdimensionering 
Dit is de beste methode om flexibele en neutrale woningen te ontwerpen. Extra ruimte naast de 
benodigde ruimte voor voorzieningen verhoogt de toekomstwaarde. Grotere ruimtes zijn neutraler en 
extra ruimte biedt mogelijkheden vertrekken uit te breiden en op meerdere mogelijkheden te gebruiken. 
Natuurlijk zit hieraan een kostenaspect verbonden. De projecten uit het onderzoek zijn nu allemaal 
voldoende groot, maar hebben weinig extra ruimte. Als in de toekomst de gevraagde grootte van de 
woning en de vertrekken toeneemt zijn deze woningen snel te klein voor grotere huishoudens. In 
Woonverkenningen 2030 staan drie scenario's. Bij alle scenario's wordt een toename van de welvaart 
wordt verwacht. Met het toenemen van de welvaart stijgt ook de vraag naar vierkante meters waardoor 
de woningen uit dit onderzoek in de toekomst misschien niet meer voldoen aan de eisen van een groter 
huishouden (meer dan twee personen). Grotere woningen hebben dus een grotere toekomstwaarde. 
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Deuren 
De plaats van de deuren is bepalend voor de indelingsmogelijkheden van een ruimte. Verkeerde 
draarichtingen van deuren, onhandig geplaatste deuren en deuren die niet tegelijk open kunnen of elkaar 
raken zijn nog steeds zeer veel voorkomende problemen die tot grote ergemissen leiden bij de zittende 
bewoners. Daarnaast zorgen deze problemen voor slecht indeelbare ruimtes. De plaats van de deuren is 
bepalend voor de gebruiksflexibiliteit van een ruimte. De breedte van de deurpost is een belangrijke 
voorwaarde voor aanpasbaarheid. De vrije doorgangsbreedte moet minimaal 85 cm zijn. Om de woning 
geschikt te maken voor lange mensen is de hoogte van de deurpost belangrijk. Een hoogte van 2, 1 m is 
aan te raden. Daarnaast dient de hoogte van de deurpost gemakkelijk te verhogen zijn. 

Radiatoren 
De aanwezigheid van voldoende radiatoren is belangrijk voor de indelingsflexibiliteit van een woning. 
Wanneer twee kamers gesplitst worden dient in elk van de kamers een radiator te zijn. Bij uitbreiding 
van de woning of verblijfsruirntes speelt tevens de verwarmiJ?-gscapaciteit een rol. De plaats van de 
radiatoren speelt een rol bij de gebruiksflexibiliteit van een vertrek. Uit het onderzoek blijkt dat veel 
radiatoren onhandig geplaatst zijn en dit leidt tot grote ergemissen bij de bewoners. 

8.2 Woningindeling 

Relaties tussen vertrekken 
Het is belangrijk om tenminste twee (slaap)karners op dezelfde verdieping te hebben. Ouders kunnen 
dan dicht bij hun kind slapen, wanneer ze dit willen [interview beer Boon, bijlage E]. Het is 
belangrijk dat vertrekken grenzen aan een verkeersruimte. Onafhankelijk bereikbare vertrekken 
verhogen de privacy in de woning en zijn neutraler en flexibeler in het gebruik. 

Een woning met alleen maar min of meer gelijkwaardige vertrekken kan op enkele. problernen stuiten. 
De woonkamer heeft clan narnelijk dezelfde afmeting als een slaapkarner. Bij een beperkt budget is dit 
niet wenselijk, orndat de woonkamer dan kleiner is clan bij een traditionele hierarchie in groottes van 
woonkamer, ouderslaapkamer en overige kleinere slaapkamers. Bewoners geven voorkeur aan een 
hierarchie in vertrekken met een centrale functie. Vaak spelen ook traditie en onbekendheid een rol. Bij 
grotere woningen is een woning met gelijkwaardige vertrekken wel mogelijk, maar dan rnoeten de 
ruimtes gemakkelijk sarnen te voegen zijn, zodat bewoners zelf de grootte van de vertrekken kunnen 
aanpassen aan hun eigen wensen. Gelijkwaardige ruimtes zijn gemakkelijk samen te voegen. Het 
voordeel is de kamers allernaal (even) groot zijn en daardoor per karner meer gebruiksflexibiliteit bieden 
dan in de oude woningindeling. Een woning met gelijkwaardige vertrekken vereist een bredere 
beukmaat. 

Woonkamer 
De grootte van de woonkarner is een absolute woonvoorkeur (certifier). Dit blijkt onder andere uit een 
onderzoek van de TU Delft [Jong, 1997] en uit een onderzoek van de TU Eindhoven [Dogge & Smeets, 
1997]. Uit onderzoek blijkt dat bij een oppervlakte van 30 m2 ruim tweederde van de bewoners tevreden 
is, rnits de woonkamer een goede indeelbaarheid heeft. Bij een grootte vanaf 40 m2 is ongeveer 90% 
tevreden. Daarom wordt een grootte van rninirnaal 30 m2 aangeraden. Veel glas geeft een ruimtelijk 
gevoel, waardoor het vertrek als groter wordt ervaren. Als er een grote woonkeuken in de woning 
aanwezig, is tweederde van de bewoners uit dit onderzoek tevreden met een iets kleinere woonkamer. 
Wanneer de bewoners kunnen kiezen tussen een gesloten woonkeuken of een grote ruimte met open 
keuken is er optimale keuzevrijheid en dus veel flexibiliteit. Een antler aspect dat de flexibiliteit van de 
woonkarner verhoogt, is een rnogelijkheid tot uitbreiding van de woonkamer. Dit kan door het toevoegen 
van een extra ( ongedefinieerde) ruirnte die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Deze 
ruimte kan bijvoorbeeld worden gebruikt als televisie-kamer, studeerruimte, slaapkamer of kan gewoon 
bij de woonkamer worden getrokken. De gebruiksflexibiliteit van deze extra ruimte wordt verhoogd, 
wanneer deze door een verkeersruirnte (gang) wordt ontsloten. 
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Keuken 
Het wordt zeer gewaardeerd als er in de keuken voldoende ruimte is om te eten. De aanwezigheid van 
een raam is een voorwaarde om bewoners een keuze te geven tussen een open of gesloten keuken. Een 
woonkeuken wordt zeer gewaardeerd. Bij kleine woningen geeft een open keuken een ruimtelijk effect, 
waardoor de woning groter lijkt. Het is in ieder geval belangrijk dat er voldoende ruimte is voor alle 
apparatuur. Er kan beter worden gei"nvesteerd in ruimte dan in een luxe uitrusting (bij koopwoningen), 
omdat bewoners dit later gemakkelijk zelf kunnen verbeteren. Een inpandige keuken biedt weinig 
flexibiliteit en wordt weinig gewaardeerd. De keuken is vaak te donker en etensluchtjes blijven hangen. 
In een aanpasbare woning is de breedte van de keuken belangrijk. 

Badkamer 
Bij een grootte van 5 m2 is bijna 90% van de geenqueteerde bewoners tevreden. Ook bier geldt dat de 
oppervlakte belangrijker is dan het uitrustingsniveau. Een tweede toilet dient aanwezig te zijn of in ieder 
geval ruimte om deze te plaatsen. Een aparte douche, geen douche in bad dient altijd aanwezig te zijn. 
Hierdoor wordt de aanpasbaarheid van de badkamer vergroot. Aanpasbaarheid van een badkamer stelt 
eisen aan de grootte van de badkamer. De minimale maten zijn opgenomen in bijlage F. Een bad is geen 
vereiste, wel moet er ruimte zijn om een bad te plaatsen. Een raam in een badkamer wordt gezien als een 
extra kwaliteit. De ruimte is lichter en kan beter gelucht worden. W anneer het niet mogelijk is de 
badkamer aan een gevelwand te plaatsen, is het belangrijk dat er een zeer goede afzuiging aanwezig is. 
In de onderzochte projecten is de mechanische afzuiging niet optimaal. 

Overige kamers 
Er dient minimaal een kamer van 14 m2 aanwezig te zijn om voldoende ruimte te bieden aan een bed van 
2 meter bij 2,20 meter. Mensen worden steeds langer, dus ook de lengte van de bedden neemt toe. 
V erder moet er een kledingkast en nachtkastjes kunnen worden geplaatst. Het is nog beter om een kamer 
van 16 of 18 m2 te realiseren .[interview beer Boon], want dan zijn er tevens meerdere 
indelingsmogelijkheden. De bewoners zijn ontevreden als er te weinig ruimte voor de 
slaapkamermeubelen aanwezig. De aanwezigheid van veel ramen wordt door veel bewoners als positief 
ervaren en verhoogt de tevredenheid met de ruimte, mits er voldoende wandruimte voor de kasten 
aanwezig. Een breedte van minder dan 3 m2 beperkt de indelingsmogelijkheden van de ruimte. De 
oppervlakte van de overige kamers is minder belangrijk, minimaal 12 m2 wordt aanbevolen om 
voldoende gebruiksflexibiliteit van de ruimtes te garanderen. 

Bergruimte en wasruimte 
Het is voor ieder huishouden belangrijk om voldoende bergruimte te hebben. Uit 
woongeriefonderzoeken van de V AC [Munneke, 1994] blijkt dit een knelpunt te zijn in veel 
nieuwbouwwoningen en ook uit mijn onderzoek blijkt de hoeveelheid bergruimte in alle projecten reden 
tot ontvredenheid van de bewoners te geven. Zorg voor voldoende bergruimte op verschillende plaatsen 
binnen en buiten de woning (ruimte voor fietsen, ruimte voor stofzuiger en strijkplank, ruimte voor 
opslag vakantiespullen e.d.). De aanwezigheid van een was- en droogruimte wordt zeer gewaardeerd. 
Deze ruimte biedt tevens de mogelijkheid tot het (op een gemakkelijk manier) maken een tweede 
badkamer. 

Garage 
Bij voorkeur dient te garage inpandig te zijn zodat deze voor verschillende doeleinden kan worden 
gebruikt. Een inpandige garage geeft de mogelijkheid (een deel van) de garage bij de woning te trekken. 
Daarnaast wordt een garage veel gebruikt als opslagruimte. De mogelijkheid de garage bij de woning te 
trekken verhoogt de flexibiliteit van de woning. De verwarmingscapaciteit van de woning moet 
voldoende zijn om deze extra ruimte te kunnen verwarmen. Een inpandige garage bij de woning kost 
ongeveer 20.000 gulden extra. 
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Trap 
Een recbte trap naar de eerste verdieping verboogt de aanpasbaarbeid en daarmee de neutraliteit van een 
woning. Bij een rechte trap kan het gemakkelijkst en dus het goedkoopst een rolstoellift geplaatst 
worden. Bovendien kan de ruimte onder de trap als bergruimte gebruikt worden. De trap naar de tweede 
verdieping hoeft niet recbt te zijn. Het gebruik van een spiltrap wordt afgeraden, want die zijn onveilig 
in gebruik. 

8.3 Bouwfysische aspecten 

Energiezuinigheid 
De minimale bouwfysische eisen waaraan een woning moet voldoen staan in bet ~ouwbesluit. Wanneer 
een woning een hogere toekomstwaarde client te krijgen, is bet niet verstandig uit te gaan van de 
minimale eisen. Het is beter om boven de basiskwaliteit uit te stijgen zodat de woning langer blijft 
voldoen aan de gestelde eisen die in de toekomst alleen maar boger zullen worden. Het is niet verstandig 
te investeren in duurzame kwaliteit als de basiskwaliteit van de woning niet voldoende is. 

Geluidsisolatie 
Een neutrale woning dient een goede geluidsisolatie te hebben. Ten eerste omdat de woning geschikt is 
voor meerderde doelgroepen. Bijvoorbeeld wanneer oudere en jongere huishoudens naast elkaar wonen. 
Deze twee typen buishoudens bebben vaak een ander levensritrne. Oudere bewoners kunnen doof zijn, 
waardoor de tv hard staat en jongere bewoners kunnen de muziek hard zetten of laat thuis komen (met 
lawaai). Een aspect van een neutrale woning is dat functies uitwisselbaar zijn en bet gebruik van e 
plattegrond minder dwingend is. Hierdoor kan bet zijn dat een ruimte met een centrale functie naast een 
kamer met slaapfunctie wordt geplaatst. Bij woningen met gebruiksneutrale ruimtes is bet dus (extra) 
van belang dat de geluidsisolatie binnen en tussen woningen goed is. 

8.3 Architect of binnenhuisarchitect? 

De hierboven staande aanbevelingen kunnen nooit allemaal in alle woningen of zelfs maar in een 
woningontwerp verwerkt worden. Hierdoor zouden woningen veel te kostbaar zijn. Er zal per project 
een andere invulling worden gegeven aan duurzame kwaliteit binnen een bepaald budget. Bovenstaande 
richtlijnen kunnen bierbij een bulpmiddel zijn. Het is zeker niet de bedoeling dat neutrale, flexibele 
woningen allemaal dezelfde type woningen worden. Dit is ook niet mogelijk door bet kostenaspect van 
de verschillende maatregelen. Heel erg belangrijk bij bet ontwerpen van woningen met duurzame 
kwaliteit zijn de details. De plattegrond moet goed doordacht zijn. De indeelbaarheid van de ruimtes 
moet goed zijn en de lichtinval moet voldoende zijn. Een architect is vaak meer met de buitenkant bezig. 
Een binnenhuisarchitect of deskundige op het gebied van woningindelingen zou advies kunnen geven 
over de binnenkant van de woning. De Vrouwen Advies cornmissie zijn erg deskundig op dit gebied. 
Een sterkere rol voor de V AC en het betrekken van de adviezen van de V AC bij de ontwerpfase van een 
woningbouwproject zou een oplossing kunnen zijn. De plaats van de radiatoren, wandcontactdozen, 
lichtknopjes e.d. zijn zaken die belangrijk zijn, zeker bij een aanpasbare woning. Er moet gezocht 
worden naar een optimale verhouding tussen vorm (buitenkant) en functie (binnenkant). 
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Hoofdstuk 9. Conclusies 

9.1 Belang duurzame kwaliteit voor verschillende partijen In het bouwproces 

Voor welke partijen in bouwproces is duurzame kwaliteit in de vorm van flexibiliteit, neutraliteit en 
aanpasbaarheid van een woning nu van belang? 

Voor eenprojectontwikkelaar zal extra investeren in flexibiliteit, neutraliteit en aanpasbaarheid alleen 
maar interessant zijn als kopers hiervoor willen betalen. Op dit moment is de koopwoningenmarkt 
gunstig, dus er is weinig noodzaak tot extra investeren in duurzame kwaliteit. Woningen worden toch 
wel verkocht, mits zij van voldoende kwaliteit zijn. Maar misschien is het verstandig om nu al extra te 
investeren in extra kwaliteit, juist doordat de markt gunstig is. Het is nu gemakkelijker een duurdere 
woning te verkopen. Wanneer de woningmarkt ruimer wordt, is het door toenemende concurrentie 
belangrijk extra kwaliteit te bieden, omdat de kopers dan ruimere keuzemogelijkheden hebben. Er ligt 
voor projectontwikkelaars een taak om kopers ervan te overtuigen, dat duurzame kwaliteit de 
toekomstwaarde van een woning verhoogt. Daarnaast realiseren projectontwikkelaars woningen voor 
beleggers of andere ( commerciele) verhuurders. 

Voor een verhuurder (bijv. belegger of woningbouwvereniging) kan flexibiliteit, neutraliteit en 
aanpasbaarheid van groot belang zijn. Een woning die geschikt is voor meerdere doelgroepen, 
gemakkelijk kan worden aangepast aan oudere of invalide gebruikers heeft een duurzame kwaliteit en 
blijft dus lange tijd gewild. Hierdoor neemt de kans op langdurige leegstand af. Deze woningen zijn 
minder afhankelijk van schommelingen in de woningmarkt. Verhuurders lopen dus minder risico en 
genereren op de lange termijn meer rendement. Flexibiliteit, neutraliteit en aanpasbaarheid kunnen 
worden gezien als een lange termijn investering. Bij veranderende marktomstandigheden kan de 
woning gemakkelijker en dus goedkoper worden aangepast aan de woonwensen van de consumenten, 
waardoor minder snel gesloopt of voor veel geld gerenoveerd hoeft te worden. 

Flexibiliteit kan mogelijkheden bieden aan huurders om hun indeling te veranderen en zo de woning 
naar eigen smaak in te delen. Voor huurders is flexibiliteit op dit moment nog niet goed mogelijk, 
omdat bij het verlaten van de woning deze in oude staat teruggebracht dient te worden. Het 
veranderen van de indeling van de woning is dan minder aantrekkelijk. Nu de ( duurdere) 
huurwoningen sterke concurrentie ondervinden van koopwoningen kan het bieden van extra kwaliteit 
in de vorm van indelingsflexibiliteit de positie van huurwoningen verbeteren. Er zal wel een andere 
opstelling van verhuurders moeten komen om huurders de vrijheid te geven de woning naar eigen 
smaak aan te passen. Op dit moment zijn enkele verhuurders al bezig met experimenten in deze 
richting, zoals bijvoorbeeld de cascohuurwoning. Daamaast kan door het gebruik van bijvoorbeeld 
schuifdeuren een bepaalde mate van flexibiliteit in de woning aangebracht worden. Bewoners kunnen 
dan zelf kiezen of ze een open of gesloten verbinding tussen keuken of woonkamer willen. Verder 
kunnen verhuurders meerdere inrichtingsvarianten aanbieden aan huurders, zoals nu al vaak wordt 
gedaan in de koopsector. 

Voor eigenaar-bewoners zijn flexibiliteit, neutraliteit en aanpasbaarheid ook van belang. Zij kunnen 
de woning naar eigen smaak inrichten en tijdens de woonduur veranderingen aanbrengen in de 
woning als het nodig is. Door een neutraler karakter van kan de woning later gemakkelijker verkocht 
worden en zal daardoor meer geld opbrengen. Door aanpasbaarheid van een woning kunnen bewoners 
langer (zelfstandig) in de woning blijven wonen, ook als zij ouder en/of minder valide worden. 
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Daamaast is het belangrijk dat de gemeente het belang van duurzame kwaliteit inzien en een 
stimulerend beleid voeren. Uit het interview met de heer Boon blijkt dat gemeenten soms niet willen 
dat woningen breder dan 5,40 meter zijn, omdat er dan minder woningen op een kavel passen. 
Gemeenten moeten dus worden overtuigd van het belang van bredere woningen. Daamaast kunnen 
gemeenten voorwaarden ofprogramma's van eisen opstellen waarin aspecten van duurzame kwaliteit 
verwerkt zijn en zo andere partijen dwingen te investeren in duurzame kwaliteit. 

Als laatste zijn flexibiliteit, neutraliteit en aanpasbaarheid van de woning belang voor het milieu. 
Woningen die over duurzame kwaliteit beschikken hoeven minder snel gesloopt te worden. 
Verbouwingen ofrenovaties zijn gemakkelijker uit te voeren en met minder (rest)materiaal, waardoor 
er bespaard kan worden op bouwmaterialen en vervoer. 

Bij dit alles is het belangrijk dat de basiskwaliteit van de woning goed moet zijn. Een flexibele 
woning die tocht- en vochtproblemen heeft of slecht geisoleerd is, zal toch niet gewild zijn. Het is dus 
niet verstandig te investeren in duurzame kwaliteit als de basiskwaliteit van de woning niet goed is. 
Daamaast is het tevens belangrijk dat sommige eisen in het Bouwbesluit zullen moeten worden 
verhoogd. Bijvoorbeeld de eisen aan de geluidsisolatie tussen en binnen woningen die op dit moment 
onvoldoende zijn. Een ander voorbeeld zijn de minimale maten in het Bouwbesluit. Zolang de 
minimale plafondhoogte 2,40 m is zullen veel ontwikkelaars deze maat hanteren. Datzelfde geldt voor 
de afmetingen van verblijfsruimtes. Een andere oplossing is het werken met zogenaamde 'matjes', 
waarop de minimaal benodigde maten voor meubelen, loopruimtes en dergelijke staan afgebeeld. 
Deze matjes kunnen op een plattegrond worden gelegd om te zien of een ruimte groot genoeg is voor 
de beoogde functies. Een voorbeeld van deze matjes is gegeven in bijlage F. 

Op dit moment kunnen verschillende kwaliteitslabels aan een woning gegeven worden, bijvoorbeeld 
het politiekeurmerk, het DUBO-keurmerk (Duurzaam Bouwen), het keurmerk van de V AC en het 
Seniorenlabel. Door al deze verschillende kwaliteitslabels is het voor ontwikkelaars en gebruikers van 
woningen ingewikkeld om te voldoen aan deze eisen. Het invoeren van een integraal kwaliteitslabel 
waarin alle eisen van verschillende keurmerken op elkaar afgestemd zijn, kan een oplossing zijn om 
meer duidelijk te bieden aan alle partijen in het Bouwbesluit. 

9.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Bij een eventueel vervolgonderzoek van dit onderwerp is het verstandig om een project te kiezen met 
een groter aantal woningen. Daamaast is het belangrijk dat de woningen bestaan uit een type, met 
dezelfde woningkenmerken. Doordat in dit onderzoek de projecten onderling veel verschillen is het 
moeilijk gegevens te vergelijken. 

Een longitudinaal onderzoek ( onderzoek waarbij een huishouden gedurende een langere periode 
wordt gevolgd) kan het verband tussen veranderingen in het huishouden en veranderingen in de 
plattegrond beter volgen. 

Als laatste kan in een volgend onderzoek de financiele consequenties van diverse maatregelen worden 
onderzocht, zodat een optimalisatiemodel kan worden ontwikkeld. Dit optimalisatiemodel kan zorgen 
dat voor elke woning de maximale graad van duurzame kwaliteit kan worden gezocht binnen het 
gegeven budget. Het verband tussen maatregelen die de duurzame kwaliteit verhogen, de kosten die 
deze maatregelen met zich brengen is zeer belangrijk en de voordelen die deze maatregelen bereiken 
is zeer belangrijk, zeker voor goedkopere woningen. 

65 



Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

Literatuurlijst 

Barthelds, J.F., E.P.W.A. Jansen & T.H. Joostens, Enqueteren, het opstellen en gebruiken van 
vragenlijsten, Wolters-Noordhoff, Groningen 1989. 

Broek, P.J. van den & J. Schellevis, Woonwensen in ruimtelijk en economisch perspectief, 
Economisch lnstituut voor de Bouwnijverheid, Amsterdam 1994. 

Dogge, P., M. Pott & J. Smeets, Eindhoven doorgelicht, Stichting Interface, Technische Universiteit 
Eindhoven 1996. 

Emans, B., lnterviewen, theorie en training, Wolters-Noordhoff, Groningen 1990. 

Fassbinder, H. & A. Proveniers, New Wave in building, een jlexibele methode voor ontwerpen, 
uitvoering en vastgoedbeheer, CIP-gegevens Koninklijke bibliotheek, Den Haag, 1992. 

Floor, H. & R. van Kempen, Wonen op maat; een onderzoek naar de voorkeuren en motieven van 
woonconsumenten en te verwachten ontwikkelingen daarin; Deel 1-3, Universiteit Utrecht, 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, 1994 

Jong, de, F., Woonvoorkeuren, woonconsument en woningkwaliteit, TU Delft, juni 1997. 

Keeris, W.G., Vastgoedbeheer Lexicon; begrippen - omschrijving- toelichting, tenHagen&Stam, 
Den Haag, 1997. 

Kempen, B.G.A., Wonen na 2000; wensen en mogelijkheden, Nationale woningraad, 1994. 

Lans, W, A. Thomsen & F. Visser-de Jong, Naar een woningkwaliteitstoets, Deel 1-3, TU Delft, 
1995. 

Leij, G., H.E. Post & J. Schellevis, Minder gewenste woningen - positionering en mogelijkheden op 
de langere termijn -, Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, Amsterdam 1995. 

Munneke, M.D., Wonen ruim bemeten, dee/ 2. Ervaringen van bewoners met het gebruik van de 
woning en de woonomgeving op basis van de VAC-woongeriefonderzoeken, Wageningen, Utrecht, 
maart 1994. 

Nationale Woningraad (NWR), Grensverleggend bouwen; Filmwijk-Almere, Delcour B.V. 
Hilversum, Almere, 1992. 

Priemus, H. & l.S. Smid, Woningbouw op binnenstedelijke lokaties, -Ervaringen - problemen -
perspectieven, Onderzoeksinstituut OTB, Delftse Universitaire Pers, 1996. 

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), Experiment met het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen, Drukkerij Goos, Oudekerk aid IJssel, maart 1997. 

Sociaal Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 1996,VUGA, Den Haag 1996 

Stichting Landelijk Contact van de Vrouwenadviescommissies voor de bouw (VAC), VAC
kwaliteitswijzer, Trioprint Nijmegen B.V., Utrecht, mei 1997. 

66 



Flexibiliteit en neutra/iteit van nieuwe woonconcepten 

Woningraad extra, Aanpasbaar bouwen, december 1988. 

Werkgroep 5x5, Voorbij het gangbare, een pleidooi voor kwaliteit van volkshuisvesting en stedebouw, 
Amsterdam, de Balie, 1989. 

67 



Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

Bijlage A: Brief aan de bewoners van de geselecteerde projecten 

Eindhoven, 25 september 1997 

Aan de bewoner(s) van dit adres, 

In het kader van mijn afstuderen van de studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit 
van Eindhoven hen ik bezig met een onderzoek naar de k.waliteit en bruikbaarheid van 
'experimentele' woningen. 
In het kader van dit onderzoek wil ik een mondelinge enquete houden onder een aantal 
bewoners van de Filmwijk. De woningen in de Filmwijk hebben een experimenteel karakter 
en zijn anders dan de traditionele eengezinswoningen. Het doel van deze enquete is 
onderzoeken welke aspecten van deze experimentele woningen in de praktijk goed bevallen 
en welke minder goed, om zo de ontwerpen van de woningen te evalueren en aanbevelingen te 
doen voor nieuwe woningontwerpen. Het gaat hierbij niet om de architectuur van de woning, 
maar om de functionaliteit en bruikbaarheid van de plattegrond en de kwaliteit van de woning. 
Hiertoe worden een aantal vragen gesteld over de flexibiliteit, aanpasbaarheid, 
energiezuinigheid, comfort en bruikbaarheid van uw woning. 
Uw gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk behandeld worden. Binnen een week zal ik 
telefonisch contact met u zoeken om te horen of u mee zou will en werken aan de enquete. Als 
u mee wilt werken kan tijdens dit gesprek een afspraak gemaakt worden over een datum en 
tijdstip waarop ik langs kan komen om de enquete bij u af te nemen. Dit zal gebeuren tussen 8 
september en 12 oktober. Ik hoop dat ik op uw medewerking kan rekenen, want uw mening 
over deze woningen is voor het onderzoek erg belangrijk. 

Bij voorbaat hartelijk dank, 

Debby van der Plas 
Studente TU Eindhoven 
Telefoonnummer: 040-2485238 



F/exibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

Bijlage 8: Enquete 



Tu Eindhoven, september 1997 

Enqftete Filmwijk 

Project 13: Woningen voor 45-plussers 

Adres: .......................................................... . 

Naam: ........................................................ . . . 



A. Gegevens over uw huidige woonsituatie 

Hoe woont u? 
0 Koopwoning (ga naar vraag 4) 
O Huurwoning particuliere verhuurder 
0 Huurwoning woningbouwvereniging 

2 Hoeveel betaalt u iedere maand aan kale huur en hoeveel bedragen de servicekosten? 
0 f. ............. per maand kale huur (= huur zonder huursubsidie en servicekosten) 
0 f. ............. per maand servicekosten 

3 Ontvangt u huursubsidie? 
0 nee 
0 ja, een bedrag van .. .... . gulden 

4 In welk soort woning woont u? 
0 Tussenwoning 
0 Hoekwoning 

5 Hoe Jang woont u al in uw huidige woning? 
0 ....... jaren 

6 Bent u de eerste bewoner? 
0 ja 
0 nee 

7 Wijkt uw huidige plattegrond af van de plattegrond op de kaart? (plattegrond 1) 
0 ja, kunt u op de plattegrond tekenen hoe uw huidige plattegrond er uitziet? 
0 nee 



B. Huishoudenssituatie 

1. Hoeveel personen wonen er in deze woning? 
0 ..... personen 

2. Noteer in onderstaand schema van alle bewoners bet geslacht, de leeftijd en wie van de bewoner(s) 
hoofdhuurder(s)/koper(s) is (zijn). 
Bij de degene die geen hoofdhuurder(s)/koper(s) is (zijn), aangeven wat de relatie tot de 
hoofdhuurder is (bijv. kind). 

3. Zijn er nog andere personen dan de bewoners, die regelmatig op dit adres verblijven en waarmee bij 
de inrichting van de woning rekening is gehouden (bijv. inwonende familieleden)? 
0 nee 
0 ja, geef van deze personen in onderstaand schema leeftijd, geslacht en relatie tot de 

hoofdbewoner(s) onder de kolom bezoeker/loge. 

bewoner geslacht leeftijd hoofd? relatie tot 
hoofdbewoner(s) 

geenqueteerde 

bewoner 2 

bewoner 3 

bewoner 4 

bewoner 5 

bewoner 6 

bezoeker/loge I 

bezoeker/loge 2 

4. Welke situatie is op u (en uw eventuele partner) van toepassing? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Ook aangeven welke de belangrijkste tijdsbesteding is. 

Full-time werkend ± ... .. uur/week 
Part-time werkend ± ... .. uur/week 
Vrijwilligerswerk ± .. ... uur/week 
Studerend 
Doe het huishouden 
Arbeidsongeschikt 
Met pensioen of VUT 

u zelf uw partner 
0 Full-time werkend ± ..... uur/week 0 
0 Part-time werkend ± ..... uur/week 0 
0 Vrijwilligerswerk ± .... . uur/week 0 
0 Studerend 0 
0 Doe het huishouden 0 
0 Arbeidsongeschikt 0 
0 Met pensioen of VUT 0 

5. Wat is de hoogste opleiding die u (en uw eventuele partner) gevolgd heeft? 
u zelf uw partner 

Lager onderwijs 0 0 

Lager/middelb. voortgez. onderw. 
(MUl.0. MA VO. VGLO. LA VO) 

Hoger voortgezet onderwijs 
(HllS . HA VO. MMS. VWO) 

Lager beroepsonderwijs 
(Ambachtsschool, L TS, LHNO, LEAO, 
LAS, Huishoudschool) 

Middelbaar beroepsonderwijs 
(MTS. KMBO. UTS, MEAO) 

Hoger beroeps/wetens. onderwijs 
(HTS, HEAO, HBO, Universiteit) 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 



6 Heeft u of een van uw leden van uw huishouden lichamelijke problemen waardoor u normale 
dagelijkse activiteiten niet meer zelf kunt uitvoeren? 
0 ja 
0 nee 

7 Wat is in uw huishouden veranderd in de tijd dat u hier woont? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
0 niets 
0 meer thuis werken 
0 minder thuis werken 
0 studie gaan volgen 
0 gestopt met studie 
0 persoon extra in huis 
0 persoon definitief uit huis 
0 studerend kind (in weekend thuis) 
0 anders, nl... ........... ..... .. . 



C. Gegevens over uw woning 

Woning algemeen 

Neutraliteit en flexibiliteit 

Welke activiteiten vinden er in uw woning plaats? Kunt u aangeven op de plattegrond waar? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. (plattegrond 2) 
0 Eten = E 0 
0 Slapen = SI 0 
0 Koken = K 0 
0 Werken =We 0 
0 Studeren = St 0 
0 Huiswerk maken = Hu 0 
0 Zitten = Z 0 
0 Muziek maken = M 

Wassen =Wa 
Drogen = D 
Spelen (van kinderen) = Sp 
Opbergen = Op 
Hobby uitoefenen = Ho 
Televisiekijken = T 
Anders, nl. ................. .... . = A 

2 Is er in de tijd dat u hier woont iets verandert aan het gebruik en de indeling van de verschillende 
ruimtes in de woning? (plattegrond 3) 
0 ja, kunt u op de plattegrond aangeven welke activiteiten vroeger plaatsvonden in de 

verschillende ruimtes. Er zijn meerdere activiteiten per ruimte mogelijk. 
0 nee 

3 Deze woning wordt een flexibele woning genoemd. Een flexibele woning betekent dat de woning 
gemakkelijker aan te passen is aan de (veranderde) wensen van de bewoners. Vindt u dat u deze 
woning gemakkelijker aan uw (veranderde) wensen kan aanpassen dan uw vorige (niet-flexibele) 
woning? 
0 ja, de woning is echt flexibeler 
0 nee, geen verschil 
0 weet niet 

4a Is er een mogelijkheid om uw woning uit te breiden, bijv. met een entresol (dakopbouw) of 
Llitbreiding van het casco (vergroten van de woonkamer, serre bijboL1wen)? 
0 ja 
0 nee (ga naar vraag 5) 
0 weet ik niet 

4b Heeft LI van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt? 
0 ja 
0 nog niet, maar ik wil dit in de toekomst nog gaan doen 
0 nee 

5 Welke verbeteringen of veranderingen heeft LI in LIW woning aangebracht of laten aanbrengen? 
KL1nt LI aangeven op de plattegrond waar? (plattegrond 4) 
0 1. Twee kamers samengevoegd 
0 2. Een extra kamer gemaakt 
0 3. Een wand weggebroken 
0 4. Een wand geplaatst 
0 5. Nieuwe betegeling aangebracht 
0 6. Electra uitgebreid (wandcontactdozen) 
0 7. Mechanische afzuiging geplaatst 
0 8. Isolatie verbeterd 
0 9. Dubbele beglazing geplaatst 
0 10. Serre gebouwd 
0 11. Woonkamer vergroot 
0 12. Carport of garage gebouwd 
0 13. Schuur in de tuin gebouwd/vergroot 
0 14. Balkan of dakterras gebouwd 
0 15. Een dakkapel/entresol gebouwd 
0 16. Nieuwe vloer gelegd 
0 17. lets anders, nl... ........ ............. . 
0 18. Geen verbeteringen 



Bruikbaarheid en functionaliteit 

6 Wat vindt u van de grootte van de woning? 
0 veel te groot 
0 iets te groot 
0 precies goed 
0 iets te klein 
0 veel te klein 

7 Wat vindt u van het aantal kamers in de woning? 
0 veel te veel 
0 te veel 
0 precie~ goed 
0 te weinig 
0 veel te weinig 

8 Zijn er vertrekken in de woning die onvoldoende daglicht krijgen? 
0 ja, de volgende vertrekken: . ... .. ..... . ... . ............... . ................... . 
0 nee ......................... . ...... . ......... .. ........ . 

9a Hoe tevreden bent u over de relatie van verschillende ruimtes in uw woning (indien van toepassing) 
gelet op de verbindingen en situering t.o. v. elkaar? lndien niet tevreden ook aangeven waarom. 

zeer onte- neutraal tevreden zeer niet 
ontevreden vreden tevreden aanwezig 

l .Woonkamer-keuken 0 0 0 0 0 0 
2. W oonkamer-tuin 0 0 0 0 0 0 
3.Woonkamer-balkon 0 0 0 0 0 0 
4. Woonkamer-entree 0 0 0 0 0 0 
5.Woonkamer-toilet 0 0 0 0 0 0 
6. Woonkamer-eetkamer 0 0 0 0 0 0 
7. Keuken-entree 0 0 0 0 0 0 
8. Werkkamer-toilet 0 0 0 0 0 0 

Waarom bent u niet tevreden over die relatie? (nummer + reden) 

9b Hoe tevreden bent u over de afstand tussen de verschillende ruimtes in uw woning, indien van 
toepassing, gelet op bijvoorbeeld de ligging op verschillende verdiepingen? lndien niet tevreden ook 
aangeven waarom. 

zeer onte- neutraal tevreden zeer niet 
ontevreden vreden tevreden aanwezig 

l .Woonkamer-keuken 0 0 0 0 0 0 
2. Woonkamer-tuin 0 0 0 0 0 0 
3. W oonkamer-balkon 0 0 0 0 0 0 
4. Woonkamer-entree 0 0 0 0 0 0 
5. Woonkamer-toilet 0 0 0 0 0 0 
6. Woonkamer-eetkamer 0 0 0 0 0 0 
7. Keuken-entree 0 0 0 0 0 0 
8. Werkkamer-toilet 0 0 0 0 0 0 

Waarom bent u niet tevreden over die relatie? (nummer + reden) 



1 O Zijn er vertrekken waar u niet tevreden bent met de plaatsing van de radiatoren, bijvoorbeeld doordat 
de indelingsmogelijkheden van een ruimte daardoor minder zijn? 
O ja, niet tevreden in de volgende ruimtes, omdat: ..... . . . ..... ........ . . ... ........ . . 
0 nee . . . .. . . . . . ... ... . . ... ....... . ... . . ... ..... .. ....... .... . .... .. . 

11 Zijn er vertrekken waar u niet tevreden bent met de plaatsing van de deuren, bijvoorbeeld doordat de 
indelingsmogelijkheden van een ruimte daardoor minder zijn of doordat deuren niet tegelijk open 
kunnen? 
O ja, niet tevreden in de volgende ruimtes, omdat: ...... .. ..... ......... ... ..... .... . . 
0 nee ... . . . . . . . .. . . ...... ......... . . .. ...... . ..... . ... . ... . ........ . 

12 Zijn er vertrekken waar u niet tevreden bent met de plaatsing van de ramen, bijvoorbeeld doordat het 
vertrek daardoor minder bruikbaar is? 
0 ja, niet tevreden in de volgende ruimtes, omdat: ............ . . .. .... . ... .. . .. ... .. . . 
0 nee ........... . . . .... ... . .... . . ... .. . .. .... . . . . . ... .... . . . ... . . . . . 

Veiligheid 

13 Heeft u speciaal inbraakwerend hang- en sluitwerk? 
0 ja 
0 nee 

14 Indien u op de begane grond een slaapkamer heeft deze vraag beantwoorden, anders naar vraag 15. 
Is het veilig met open raam te slapen ? 
0 Ja, het is een speciaal raam (kan 's nachts open voor ventilatie maar is inbraakwerend) 
0 Ja, het want het is een veilige buurt maar ik heb geen speciaal raam. 
0 Nee 

15 Kunt u op een veilige manier al uw ramen wassen? (uitleggen) 
0 ja 
0 nee, niet op de volgende plaatsen: ..... .. .. .. ........ . ...... .. . ... ... ......... . . 

16 Is er een verhuisraam aanwezig in uw woning? 
0 ja 
0 nee 

17 Welke soorten trappen heeft u? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
0 open rechte steektrap 0 open rechte trap met 2 kwarten 
0 dichte rechte steektrap 0 dichte rechte trap met twee kwarten 
0 open rechte trap met 1 kwart 0 spiltrap 
0 dichte rechtetrap met 1 kw art 0 anders, nl... ........ ........ . . 

18 In welke ruimte bevindt zich de trap van de begane grond naar de eerste verdieping? 
0 entree, gang 
0 woonkamer 
0 overloop 
0 andere ruimte, namelijk ....... ....... ... ... ... . 

19 Heeft u onveilige situaties in uw huis aangetroffen door de bouw van het huis en zo ja, welke? 
0 ja, de volgende: . ...... ............ ... . .. ... ... .. .. ............. . .......... . . 
0 nee ..... . . ... ..... ... ...... ... ........... ... ... . . . . . . .... . ....... . 



Comfort en energiezuinigheid 

20 Hoe is de geluidsisolatie binnen de woning? (geluid van w.c., muziek enz.) 
0 zeer slecht 
0 slecht 
0 niet goed, niet slecht 
0 goed 
0 zeer goed 

21 Hoe is de geluidsisolatie tussen de woningen? (geluid van buren) 
0 zeer slecht 
0 slecht 
0 niet goed, niet slecht 
0 goed 
0 zeer goed 

22 Hoe is de geluidsisolatie tegen geluid van buiten de woning? (geluid van verkeersoverlast, straat) 
0 zeer slecht 
0 slecht 
0 niet goed, niet slecht 
0 goed 
0 zeer goed 

23 Is uw woning overal (thermisch) gei'soleerd (zoals dak-, vloer- en spouwisolatie)? 
0 ja 
0 nee, niet op de volgende plaatsen: .... .. ..... . .. .. ... . . . ...... . . .... ... ... . ..... . 

0 weet ik niet 

24 Heeft u overal dubbele beglazing? 
0 ja 
0 nee, niet op de volgende plaatsen: . ..... . . .... ..... . .. .... ... . . . ..... .. . . ..... .. . 

0 weet ik niet 

25 Kunt u uw huis voldoende verwarmen in alle ruimtes (tot± 22°C)? 
0 ja 
0 nee, niet in de volgende ruimtes: . ......... . ... . ... .. ..... .. .. . ....... ........ . . . 

26 Welke ventilatiemogelijkheden heeft u in de woning? 
0 alleen natuurlijke ventilatie (raam openzetten) 
0 mechanische ventilatie (mechanische aan- en afvoer lucht) 
0 mechanische afzuiging (alleen mechanische afvoer lucht) 
0 warmte-terug-win-systeem 
0 weet ik niet 

27 Kunt u overal in de woning voldoende ventileren? 
0 ja 
0 nee, niet op de volgende plaatsen: ..... . ... ........ .. .... . . .. .. .. .... ....... . . .. . 

28 Heeft u last van vocht in de woning en zo ja, op welke plaatsen? 
0 ja, op de volgende plaatsen: ..... ... ...... . . .. .. . ....... . .. . ..... .. .... . . .. ... . 
0 nee . . ... ... .... ........... .... . ...... ........... . ...... . 



29 Heeft u last van tocht in de woning en zo ja, op welke plaatsen? 
0 ja, op de volgende plaatsen: . .... .. ..... .. ........ ... ......................... . 
0 nee . ... ..... ... ...... ..... ... . .. . . ... .. .............. . ...... . 

30 Heeft u een vide? 
0 ja 
0 nee (ga naar vraag 34) 

31 Heeft de vide een groot glasopppervlak? 
0 ja 
0 nee (ga naar vraag 34) 

32 Heeft u als gevolg (van het grote glasoppervlak) van de vide in de zomer last van (extreme) hoge 
temperaturen in de woning en zo ja, hoe lost u dit op? Meerdere antwoorden mogelijk. 
0 ja, dit los ik op door: 0 zonwering binnen 0 mechanische afzuiging 
0 nee 0 zonwering buiten 0 geen oplossing 

0 raam openzetten 0 anders, nl... .. ......... ....... . 
0 aanvoer koele lucht (airco) 

33 Kunt u in de winter als gevolg van het grote glasoppervlak van de vide deze ruimte wel voldoende 
warm krijgen? 
0 ja 
0 nee 

Communicatie 

34 Heeft u voldoende aansluitmogelijkheden voor telefoon? 
0 ja 
0 nee, niet op de volgende plaatsen: .. ...... . .. . ...... . .... ... ....... .... ..... ... . . 

35 Heeft u voldoende aansluitmogelijkheden voor kabel? 
0 ja 
0 nee, niet op de volgende plaatsen: ...................... . ................ . .... . . . 

Belevingswaarde 

36 Wat vindt u van het uiterlijk van uw woning? 
0 heel erg mooi 
0 mooi 
0 niet mooi, niet lelijk 
0 lelijk 
0 heel erg lelijk 

37 Wat waren de redenen dat u voor dit huis heeft gekozen? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
0 1. architectuur huis 0 6. werk 
0 2. grootte huis 0 7. woningtekort Randstad 
0 3. prijs huis 0 8. plattegrond woning 
0 4. buurt 0 9. kon niets anders vinden 
0 5. experimentele karakter woning 0 1 O.anders, nl .. . . ....... . ......... . 

38 Wat was de belangrijkste reden dat u voor dit huis gekozen heeft? Nummer invullen op de 
stippellijn. 
0 .... ....... . 



Woonkamer 

39 Wat vindt u van de grootte van de woonkamer? 
0 veel te groot 
0 iets te groot 
0 precies goed 
0 iets te klein 
0 veel te klein 

40 Wat vindt u van de ligging/plaats van de woonkamer in uw huis? 
0 goed 
0 niet goed,omdat ... . ... . . ........ ... . .... .. . . ............ . ..... .. . . . ... . .... . 

41 Wat vindt u van de orientatie van de woonkamer t.o.v. de zon? 
0 goed 
0 niet goed, liever andere orientatie gehad nl . ...... ..... .. ........ . . ... . . ... .. . . . . . . 

42 Zijn er meerdere indelingsmogelijkheden van uw woonkamer of passen uw meubels maar op een 
manier? 
0 ja, meerdere indelingsmogelijkheden 
0 nee, passen maar op een manier 
0 weet niet 

43 Is er een mogelijkheid de woonkamer te vergroten bijv. door een kamer erbij te trekken? 
0 ja 
0 nee 

44 Wat is een positief en wat is een negatief punt van de woonkamer? 
0 Positief punt is .... .. .... ... . .. . .. .. .. . ...... ..... . ... .. . .. .. . .... . . . . ..... . . 

0 Negatief punt is .... . .. .... . ........ . . . . . .. . . . .. . .. ... . . . . . . ... ........ .. . .. . 

Keuken 

45 Wat vindt u van de grootte van de keuken? 
0 veel te groot 
0 iets te groot 
0 precies goed 
0 iets te klein 
0 veel te klein 

46 Wat vindt u van de ligging/plaats van de keuken in uw huis? 
0 goed 
0 niet goed, omdat ...... . .. ... . . . .... ... ... .. . .... . ........ . . . . .... . . .. ..... . . 

47 Wat vindt u van de voorzieningen in de keuken? 
(gelet op kastruimte, apparatuur, plaats gasaansluiting) 
0 goed 
0 niet goed, omdat .. . . . . .. .... . ............. . . .. ... . . ... . . ....... . ........... . 



48 Zijn er meerdere indelingsmogelijkheden van uw keuken of past uw apparatuur maar op een manier? 
O ja, meerdere indelingsmogelijkheden 
0 nee, passen maar op een manier 
0 weet niet 

49 Welke verbeteringen heeft u in uw keuken aangebracht of laten aanbrengen? Meerdere antwoorden 
mogelijk. 
0 1. 
0 2. 
0 3. 
0 4. 
0 5. 
0 6. 
0 7. 
0 8. 
0 9. 
0 lO. 
0 11. 
0 12. 

Afzuiging of ventilatie aangebracht/uitgebreid 
Het aanrecht vergroot 
Extra kastruimte aangebracht 
Open keuken gemaakt van dichte keuken 
Dichte keuken gemaakt van open keuken 
Nieuwe keuken geplaatst 
Elektra uitgebreid 
Tussenwand geplaatst 
Tussenwand verwijderd 
Uitbreiding keuken 
Anders, nl. ................................................ . 
Geen verbeteringen 

50 Wat heeft u het liefst, een dichte of een open keuken? 
0 dichte keuken 
0 open keuken 
0 maakt niet uit 

51 Heeft u een eetkamer of woonkeuken( keuken + vertrek > 12 m2)? 
0 ja 
0 nee (ga verder naar 54) 

52 Wat vindt u van de grootte van de eetkamer? 
0 veel te groot 
0 iets te groot 
0 precies goed 
0 iets te klein 
0 veel te klein 

53 Zijn er meerdere indelingsmogelijkheden van uw eetkamer of passen uw meubels maar op een 
manier? 
0 ja, meerdere indelingsmogelijkheden 
0 nee, passen maar op een manier 
0 weet niet 

54 Wat is een positief en wat is een negatief punt van de keuken (en indien aanwezig van de eetkamer)? 
0 Positief punt is .... ................. . ....... . ........... .. ..... . .. .. ....... . 

0 Negatief punt is ......................... ... ....... . ..... . ...... .. .. .... ... . . 

Badkamer 

55 Wat vindt u van de grootte van de badkamer? 
0 veel te groot 
0 iets te groot 
0 precies goed 
0 iets te klein 
0 veel te klein 



56 Wat vindt u van de ligging/plaats van de badkamer in uw woning? 
0 goed 
0 niet goed, omdat . . . . . .. . . .... .. . .. ... . ... .. . . ....... . .. . . . .. ... . ......... .. . 

57 Wat vindt u van de inrichting van de badkamer? 
(gelet op ventilatie, betegeling, plaats douche, plaats aansluitingen) 
0 goed 
0 niet goed, omdat . . .. . . . .... ........ ... . . . . .... .. . .... ... .. . ............ . ... . 

58 Wat vindt u van de voorzieningen in de badkamer? 
(gelet op kastruimte, douche, bad, aanwezigheid aansluitingen enz.) 
0 goed 
0 niet goed, omdat .. . .................. . .. . .... . ............ .. .... ........... . 

59 Welke verbeteringen of veranderingen heeft u in uw badkamer aangebracht of laten aanbrengen? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
0 I . Een extra toilet geplaatst 
0 2. Nieuwe betegeling aangebracht 
0 3. Electra uitgebreid/aangebracht 
0 4. Mechanische afzuiging geplaatst of andere ventilatiemogelijkheid gemaakt 
0 5. Bad geplaatst 
0 6. lets anders, nl... .... ........ .. .... .. .. 
0 7. Geen verbeteringen 

60 Wat is een positief en wat is een negatief punt van de badkamer? 
0 Positief punt is . .. . .. ...... . ....... . .. . . . . . . . .. ....... . . ..... .. ...... ....... . 

0 Negatief punt is .. ..... . . . . . . .. .. . .. ... .. .................. . .. . . ... ........ . . 

Werk/studeerkamer 

61 Heeft u behoefte aan een werk/studeerkamer of -ruimte op de begane grond? 
0 ja 
0 nee 
0 is al aanwezig 

62 Heeft u behoefte aan een werk/studeerkamer of -ruimte op de verdieping? 
0 ja 
0 nee 
0 is al aanwezig 

63 Heeft u een werk/studeerruimte in uw woning? 
0 ja 
0 nee (ga verder naar vraag 68) 

64 Kunt u bezoek ontvangen in uw werk/studeerruimte zonder anderen te storen? 
0 ja 
0 nee 



65 Waren er voldoende wandcontactdozen aanwezig toen u de kamer voor het eerst in gebruik nam? 
0 ja 
0 nee 

66 Was er een aansluitpunt voor telefoon aanwezig toen u de kamer voor het eerst in gebruik nam? 
0 ja 
0 nee 

67 Was er een aansluitpunt voor kabel aanwezig toen u de kamer voor het eerst in gebruik nam? 
0 ja 
0 nee 

Overige kamers 

68 Wat vindt u van de grootte van de kamers? Aangeven in onderstaand schema. 

Kl K2 K3 K4 K5 K6 

veel te groot 

iets te groot 

precies goed 

iets te klein 

veel te klein 

69W at 1s een oos1t1e en wat 1s een negatie ount van . . f . f d e avenge k amers. u m on erstaan ?V 1 · d d h sc ema m. 

positief punt negatief punt 

Kl 

K2 

K3 

K4 

KS 

K6 

Bergruimte binnen de woning 

70 Heeft uw huis een bergruimte binnen de woning? 
0 ja, inpandige bergruimte 
0 ja, zolder 
0 ja, meerdere bergruimtes 
0 nee (ga naar vraag 73) 



71 Wat vindt u van de grootte van de bergruimte binnen uw woning? 
0 veel te groot 
0 iets te groot 
0 precies goed 
0 iets te klein 
0 veel te klein 

72 Wat vindt u van de ligging/plaats van de bergruimte binnen de woning? 
0 goed 
0 niet goed, omdat ....... .. ...... . ................ .. . . ....................... . 

73 Heeft u binnen voldoende ruimte om uw was binnen te drogen? 
0 ja 
0 nee 

74 Waar staat uw wasmachine? 
0 badkamer 
0 zolder 
0 keuken 
0 bijkeuken 
0 overig, nl... ...... . 

75 Waar heeft u uw wasmachine het liefst staan? 
0 badkamer 
0 zolder 
0 keuken 
0 bijkeuken 
0 overig, nl... .... .. . 

Bergruimte buiten de woning 

76 Welke typen bergruimte buiten de woning heeft u? Meerdere antwoorden mogelijk. 
0 schuur/bergruimte bij voordeur (ga naar vraag 77) 
0 schuur/bergruimte in tuin (ga naar vraag 78) 
0 garage (ga naar vraag 80) 
0 geen berging buiten de woning (ga naar vraag 82) 

77 Wat vindt u van de grootte van de schuur/bergruimte bij de voordeur? 
0 veel te groot 
0 iets te groot 
0 precies goed 
0 iets te klein 
0 veel te klein 

78 Wat vindt u van de grootte van de schuur/bergruimte in de tuin? 
0 veel te groot 
0 iets te groot 
0 precies goed 
0 iets te klein 
0 veel te klein 

79 Wat vindt u van de ligging/plaats van de bergruimte buiten de woning? 
0 goed 
0 niet goed, omdat ........ .. .. .. .................... ... . .. ................... . 



Garage 

80 Wat vindt u van de grootte van de garage? 
0 veel te groot 
0 iets te groot 
0 precies goed 
0 iets te klein 
0 veel te klein 

81 Wat vindt u van de Jigging van de garage? 
0 goed 
0 niet goed, omdat .. . ..... . . .. ........ .. .... .. . .. . . .. .... . .. .. . . .. . ...... . . . . . 

Tu in 

82 Wat vindt u van de grootte van de tuin? 
0 veel te groot 
0 iets te groot 
0 precies goed 
0 iets te klein 
0 veel te klein 

83 Wat vindt u van de ligging van de tuin t.o.v. de zon? 
0 goed 
0 niet goed, omdat .. .. . .. . . ....... . ... . ..................... .... .. ... .. . ..... . 

Balk on 

84 Heeft u een balkon? 
0 Ja 
0 nee (ga verder naar volgende hoofdstuk) 

85 Wat vindt u van de grootte van het balkon? 
0 veel te groot 
0 iets te groot 
0 precies goed 
0 iets te klein 
0 veel te klein 

86 Wat vindt u van de ligging van het balkon t.o. v. de zon? 
0 goed 
0 niet goed, omdat . . . .. .. ... ..... . . .. . .... . ... . . .... ........ . . .. ... . . .. ... . .. . 

87 Wat vindt u van de plaats van de deur naar het balkon?(waar) 
0 goed 
0 niet goed, omdat .................. ... .. . . . .. ... . .... . .... .. ... ............. . 



D. Toekomstplannen 

Bent u van plan te gaan verhuizen? 
0 ja 
0 nee (ga naar vraag 8) 

2 Binnen hoeveel tijd bent u van plan te gaan verhuizen? 
0 ik heb al iets gevonden 
0 1 jaar 
0 2jaar 
0 2-5 jaar 
0 nag niet bekend 

3 Waarom wilt u gaan verhuizen? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
0 1. vanwege werk/studie 0 
0 2. vanwege samenwonen/trauwen 0 
0 3. vanwege scheiding/apart wonen 0 
0 4. vanwege gezinsuitbreiding 0 
0 5. vanwege gezondsheidsredenen 0 
0 6. vanwege ouder warden 0 
0 7. vanwege onderhoudsstaat woning 0 
0 8. vanwege geluidsoverlast 0 
0 9. vanwege last van vocht 0 
0 I 0. vanwege last van tocht 0 
0 11.wil minder onderhoud aan tuin en woning 0 

12. wil grater wonen 
13.wil kleiner wonen 
14.wil goedkoper wonen 
15.wil naar koopwoning 
16. wil naar huurwoning 
17. wil een tuin 
18. wil geen tuin 
19. vanwege buren 
20. vanwege buurt 
21. vanwege stad waar ik nu woon 
22.anders, nl ... . . . ................ . 

4 Welke van de genoemde reden is voor u het belangrijkst? Letter invullen op de stippellijn 
0 

5 Welk soort woonruimte heeft uw voorkeur? 
0 huurwoning sociale verhuurder 
0 huurwoning particulier 
0 huurwoning, maakt niet uit welke verhuurder 
0 koopwoning 
0 bouwkavel om zelf op te bouwen 

6 Naar welk type gaat uw voorkeur uit? 

Eengezinswoning, nl 0 
0 
0 
0 
0 

Officiele ouderenwoning:O 
0 

Etagewoning, nl 0 
0 
0 
0 

tussenwoning 
hoekwoning 
twee-onder-een-kap-woning 
vrijstaande woning 
anders, nl. ... .............. .... ... . 

met zorgverlening 
zonder zorgverlening 

woning op de begane grand 
woning op een verdieping, zonder lift 
woning op een verdieping met lift 
maisonette (flat met twee verdiepingen) 

7 Hoeveel kamers wilt u in uw nieuwe woning? 
..... .... ( woonkamer + slaapkamers) 

8 Om welke reden wilt u niet verhuizen? 
0 ik ben tevreden met mijn huidige woning 
0 ik zou we! willen verhuizen maar ik kan niets vinden 
0 anders,nl .............................................................. . ... . 



9 Wilt u in de toekomst verbouwingen gaan uitvoeren? 
0 ja 
0 nee 

10 Welke verbouwingen wilt u in de toekomst gaan uitvoeren? 

Woning algemeen 
0 1. Twee kamers samenvoegen 
0 2. Een extra kamer maken 
0 3. Een wand wegbreken 
0 4. Een wand plaatsen 
0 5. Nieuwe betegeling aanbrengen 
0 6. Electra uitbreiden (wandcontactdozen) 
0 7. Mechanische afzuiging plaatsen 
0 8. Isolatie verbeteren 
0 9. Dubbele beglazing plaatsen 
0 IO.Serre bouwen 
0 I I . W oonkamer vergroten 
0 I I .Carport of garage bouwen 
0 I2.Schuur in de tuin bouwen/vergroten 
0 I 3.Balkon of dakterras bouwen 
0 I 4.Een dakkapel/entresol bouwen 
0 15.Nieuwe vloer leggen 
0 16.Iets anders, nl... ..................... . 
0 I 7. Geen verbeteringen 

Keuken 
0 l . Afzuiging of ventilatie aanbrengen/uitbreiden 
0 2. Het aanrecht vergroten 
0 3. Extra kastruimte aanbrengen 
0 4. Open keuken maken van dichte keuken 
0 5. Dichte keuken maken van open keuken 
0 6. Nieuwe keuken plaatsen 
0 7. Elektra uitbreiden 
0 8. Tussenwand plaatsen 
0 9. Tussenwand verwijderen 
0 10.Keuken uitbreiden 
0 I I .Anders, nl. ............ .. ...... ... ..... ... ......... ..... ... . 
0 12. Geen verbeteringen 

Badkamer 
0 l. Een extra toilet plaatsen 
0 2. Nieuwe betegeling aanbrengen 
0 3. Electra uitbreiden/aanbrengen 
0 4. Mechanische afzuiging plaatsen of andere ventilatiemogelijkheid maken 
0 5. Bad plaatsen 
0 6. lets anders, nl... ..................... . 
0 7. Geen verbeteringen 

E. Slotopmerkingen 

Wat ik verder nog wilde zeggen over de woning of woonomgeving is: 



Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

Bijlage C: Plattegronden 
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3 = Keukcn 
4 = Overloop 
5 =Kamer I 
6 = Kamcr2 
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11 =Garage 
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Bijlage D: Tabellen 

label 1: Case 1 

label 2: Case 2 

label 3: Case 3 

label 4: Case 4 

Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

label 5: Alie cases, indeling naar aantal personen in huishouden 

label 6: Overzichtstabel plus- en minpunten 

label 7: Overzichtstabel met oppervlakten, afmetingen en beoordeling 



Case I ·--------------·--···--· .. ···--·--··········· ·-···-····--·------------··-···· -···-·--··------·-·········-······-·-·--·--··--··--- -····· .. ····-····-·---·-·---·-·-···-·-·--·-··--···-··· 
alle doelgroepen (8) hh met kind(eren) (5) hh zonder kind( eren) (3) 

:Y~-~-~~~~~~-~-!~----·--··--------------t-h·~?.~-~~~~~i~!:!~.¥~!-~!~~--~!!!lte en vrij indeelbare plattegrond, alle hhs afWijkende plattegi:?.~~------------·---·-··---··-····--········--·--···-···--·-·-········· 
~~-:~.!~_i!~~-!! .. !.~. ogen bewoners ........... .?..~-~--Y.i_~~!-~!?.~.!~-~-~~~ibeler 100% vindt woning fl_~!~~~~----·- ~~-~.!~-~!-~!?.~i~~--~~~!-~~1.:.~--- ·· ······· ················· ··· ··· 
~~-~~~:.!~-~aarheid buiten casco ........................... ?..~~--~-!~! .. ~.!.t?.!.~idingsmogelijkh. 4~~-~-:! .. ~!!~~~!-~!~¥~.m~¥~!9.~~~----·-··---····· · ~7-~-~!-~~-~-!!?.!.~!~!~~~~¥~1jj~-~: ........................... . 
~~pa~~-~~~:~~------··········--·--------· mogel~J-~~~.!~~~~~:!.! .. °. .. ~~~~c:__b.g., entree (te) smal voor toegankelijkheid rolstoel _ ·-··-··-·---·············-······---···········-··············· 

...... -~hu~!.-~!-~_wo~~-~~-':!. __ vergroot, vides dicht voor meer vloeropp. _____ 2 hhs vide op}~. ve~~~~P.!.~~---······················· .. ·········· 

................................ ·--------------·· -~amer ~~t, ele~~ ~!;:;.ge_b_re_i_d ____ 1------------------ ------------·-···-········-··-·····················---·· 
~~!?.~-~~-~oning volgens bewoners ·--·-···--- ~-~~--P.~~!-~-~~---------···-··-------1-2_0_%_.pre'--c_i_es_g""o_ed _________ -----·--· ! 00~-~recies g?!«!. ... ·--···········-······-·--·············· ····-·· 

50% iets te klein 80% iets te klein 
~----------·-·············-···· ····································-···-.. ·········----------1---------- ---·-----If-----·-------·-·······-···-··············································· 

Aantal kamers ··-····-··-··---------·-··-------.. ······-····--······ __ 1_~~-.;...pr_e_c1_·e_s z-go_e_d ___________________ 100% P!.::~~-~?=-~---·········-·····-·····-- ··--···--··--····--···· .!.~%.£~~cies goed 

Relatie~.J.~.-~?-~!.~~---···-····-·············· ········-··· ··········· .. -- tevreden over al le relaties ··-··········-····-····-·············· ···········-····················---····--····--··-···········--------1-----------------__ _ 
~~~~~~i~-~~-i~--~!.~: .......................................... -··--~6_3_'¥._o_w_aarv __ an_s __ O_o/c_o ~!~~ .. !.:..~:r.~.: ................. ____ ~~~-~-~~--~~~: ................. __________ .,..aI_l_e_h_h_s_op_l_e_enl_o_f_2e_ve_f_d_. -----• 

f:!~?P.~--~-~~~~~e._r __________ ._stan ___ .~-~.!~------·-········ ······ ·· ·········- ··· ········ ···· ·····-···----1----------------•··---· ····-····--···--·········-·········-·······--·············- ················ --· ····-···· 
Grootte woonkamei:_ be~~~~~-·-·--············ ············ ?.~-~-~?.~· 50% iets te klein . -~-~~--~!?.:~-~--~~~-~:~ .. !:_~le!~-------·--·--·-·· !~~--~-!.°-~!-~!.! . .P.r.::~~-~--~?.~~---······· ················· ··· ······· 
~~~eli~~sm~~:!~~~~~--------·-··--····--···- 87% ziet vers~~: .. !!!.~-~~-~~~~~~~~L .... ------·-· -~-~~--~!.:.! .. Y.~~.:~.: .. !.~~:lingsmogel. 100% ziet versch. indelingsmogel. 

l!!.~~r.~!~~~~r~~id woonkamer ___ .~Z~«!.!!.~-~--~!-~~r.~i~!-~-~~-~?.-~~~-~J_kh. 60% ziet uitbreidingsmogelijkh. ··- -~~~ .. ~!.~~-~~?reidings~~~~~-~J.~~: .................... _ 

Orientatie ~~~~~~:!:..!?V z~-~---·· · ······- ·········· ···-·· ~uidelijke orientatie, 13% ni:~ .. !~Y.!.: __________ 20%_ on!:Y.r.~:~ ................................................................... !.~~~-"'..!~~!-~it precies goed -----·-

9.E~~~: .. ~~?.~.:~ .. !?.-~_e_n __ b_ew_o_n_e_rs ____ ,,_1~-~--~?.~.!_?..?.~JC.~ .. !:_~-!~!.~~----···---···---+4_0_o/c_o_ie_ts_te_k_le_i_n'-, ---------•3_3_%_~?.:?.?..~~-~--~~-~~-~-~:i_!_l.; _________ __________ ______ . 
50% veel te klein 60% veel te klein 33% veel te klein 

·------------·······-····- ···-····················--······-··········-······---------'----'-----------·--··--·-·--------- ·---····-············-····-·--··-···--·-··--················································ 
13% ziet meerdere indeli~~~~~~lij~~-~-:~ .-~iJ...~~!.P!~~~~ .. !~ .. :~~--~.~~~._w_e_k_e_uk_e_n __ ,_ _____________ _ Indelingsmogelijkheden keuken 

--·--····--·····-············-·-···-················-·······-····· 
Uitbreidbaarheid keuken -······-····--············· !k..~--~~~-~-~~~~~~--~ogelijkheid dichte keuken te maken door ~~~ .. !.~-~euken ----······ ··----·-·-·--·-----------................................................................ . 

~~~--~~-[i~~~~5;~~~~=~~~:I~:~~~--~==~==~ 
~~~~~~: .. ~.e.~.?.!~~~-!-~-~--~_:~---········ ······ ····-·· kamer met slaapfun~t.!C:.~~~~~-?.~-~~~-~~~~~--~e.-~~!-~ .. !.~~-~!~~P.~~~~-~~ubels, zolderkamer goed gewaardeerd 

~-~$.:.!.~J-~~.:.~ .. !:!.C.!:.~_?nlkabelaansl. I loze !~~~~ng, I ~~~~!.~pj_~~~~-~-~~I --·-··-·····--·-····· ............................... . 
Behoefte werk/studeerkarner 1 hh heeft werkplek woonkamer 
-···-···-·-·-··--······-·······-·······--------··r---·············--····-·············---···-···--··---·---1------=-----------~--------·----··-···-······································· 

~!.~~~~-~~~d werk/studeerkamer ·-·· !~-~.!.~~~~~-~~~C::.~~-~~~-!?.P venl. 800.4 werk/studeerkamer op verc!: __________ ~le hh~ wer~stu~~~~~~--Y.~~: ........................ . 

~~)'.P.~--~~~!~..!~ ....... ~~~~-~-~-!-~~~~.'..~~-~~~ tuin, ruimte bij voonleur (bijkeuken) --····-··-············-····-·······-·-·---·------················--·-----······ .. ··········· 

9rootte bergruimte ogen bewone~~---·-·------ ?.~~!~~~ ... !3% iets te klein 60% goed! .. ~-~~~~~~-~~-klei~------------··-·-·· ~~~ !~~-67~-~::!.!~-~~-:!~ ................................ -
37% veel te klein 20% veel te klein __________ ................................. ···----·······-····-- ---·--·····-····-·-···-·····--·······---··-····-·-----·····--·····--·---·-··- -----·---------··-······-··-···-·-·-······-·--·----------

~~~~~!-~~~!-~ .. !~-~!~~-~------······-· ··-·· ··· ····- geen aparte ~i-~~:! .. ~~!~~~~---.. ··--·-··-· ~~-~~~~~~!!. .. ~0% zolder, 67% badkamer, 33% bijkeuk~!1-·-·-······· ··········-··· 
--------------.. -·---·· ~-~~--~!~~!...~~-·-b-=-ij_ke_u_k_en ______ -1-2_5_%_b...;iJ:;...·k_e_uk_e_n _______________________________ ---··-···---------·-··--·----·---····--········-----·························· 

~~~~~!!~~~ g~~~---····-------· ~~--·· ·--· ·· ······- · ······-·····-·-·-·--······-·-·--··-·······---------- ·----------- ··---···-·-···---------·-···--···-------·-··--······-···-.···--·-··················· 
Y.~?:~!!!1gen toekomst .. .,. ___ ?.~~ h~~~-P!~_n_en _________ +8_0_o/c_o _hee_ft-"p_lan_n_cn_ -----·-·-·· ~.!.!~~-~-f!.pl~~-------··-·····----·--··--·--··········---
Verhuisplannen 25% verhuisplannen, vertrekreden: geen verhuisplannen 1 hh verhuisplannen vanwege wens 
:-·-~-------······ .... -·-········-·· ···-···- _ ........... __ --· .. ·-·-··-···-·-·--···----·······-··---·---···-···---·-··----------~------

onderhoud, burengeluid grotere tuin 
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Casc2 
·--······-············-··-··-·-·····---------+-··--··················.---·-··-·--··-·-···-·····---.. -······------ ------------···- ····-·····-·--· ···-····-····-···-·-·--··-·---········································-········-·-

allc doelgroepen (9) hh met kind (3) hh zonder kind (6) 

Veranderbaarheid b.g. en 2e vercl. verschillende indelingen plattegrond mogelijk, le verdieping ruimtes niet veranderbaar 
>----···-···-······-·--······································-······-··-·- --- -··-··--····--·-···--r ·······-····-··-··················-·-·- ·--- ··-······················ ··················-·· 
,!'.!.~~!.~.i~.i~~!~ .. in ogcn bcwoners . ~?..~?-~~~-~-~~~~!L~.:~J.~el~·-· · · -· ·-· 100% vindt woning flexibeler ·------~~~t ~-~-~I~~-.!!~'.'.i.~~-1-~!. ..................... .... .. ....... . 

!!~~~!.~!.~~~~-3:!.~.E~iten casco 56".(~~i-~~--~~t~~~!~~~~~~gelij~~.: .. ---·- 67% ziet uitbreidingsmogelijkh. -----~~ie! ui!~!~!~.~~~~-~~~!~.!~~.: ......................... _ 

~~P~~~heid ······-······ «>.e .. ~.-.~.~ ~~~!..~emaak.t worden maar door vele trappen andere verdiep!!.1~.~- niet berei~~~_!-~va!!.~~---·-·· ··· ···· ········-··············-···· · ······ · 
~~~~:~~:~.~--~:~~~-u_w_in_g'-e_n ______ .2_hhs _ ___ ~!~~-~~~~!! .. ~.!~!:.~!J.~~:~!~~~~ 4 hhs kamer 2 en 3 samengevoegd ( l hh met kind); ·-·-·--··-·········-···············-····························-

····-····-··········· ·············-·- ----------·-· -~---~~--~~!~~~~~~~.! .. ~~--~~~~--~-~j~ende plattegrond ··--·-·· ··--···············--··- ·------····················································· 

··--····-····- ----·-- .!.~~~-.P.~~~~-~~---·-----·--·-··-··-····-·---- 100% precies goed 

~-~-~~--~-~.C.!.~ · - · · · · ··· ·· ·· · ·· · · ··· · · ······· ····· ·············-·--- ~7% precies goed, 3~~-.!~~- -~~-~!~i_~---·····-······· -~-g-~~J:!~~!~!.J~~~----· ··-·····-·· · · ···-·--·--·---•-50_
0

_Yo_g_o_ed_, _50_%_o_i_et_s_te_w_e_in_i_g_ ·-·-··--· 

~~~~~-i~--i·~--~°--~~~JL _______ _ -t-t_ev_r:~~~-.«>.~~~- -~~~.!.~!~~!.e..5. ....... -.. ····-·······-·-·---····· ··-·········--------------- --ie----------·- -···········································-· 

Aanwezigheid vide ·······-·-···--·-·-····-··············· .7..~~--~~C..~ .. ~I~~--------- 67% heeft vide -·······-·-----·-·-·-·-···· .1.~~~--~'::.!t~~~~---··········· ·· · ···· · .............. ................... . 
!:!~?..¥.!~.:"..~!!~~~~---------_,_4_m_e_te_r_h_~~~· ~oo! grootst~_~e.e..1 .. ~.~ish~~den.~.~~_t><>sitief gewaardeerd (genoemd als positief punt) ··-····-················ ..... ..... . 

Groottc woonkamer og_~~~:_~~ne~8. .. ... -······--· ~?.~.~.?.~.~-· 3_3_
0
_Vo_i_ets_te_k_Ie_in ______ ._2_0_% .¥.~.~--~~% iE'..ts te klein -·-···-···············-·-·-···· .~?-~J~?._ed, }3% icts te k~e!~---·-----

!?..~.C..~i:1~.5.~o~-~M.~~~~~~-·-····----···· 67% ziet versch. in_~_C.!~"85.~?ge~-~---·······-···- ~~%-~:!_".'.~!.sch. indelingsmogel. 67% ziet versch. indel!~~.5.~~~~1.:._ ............... __ 

!J..~.t~.r.~.i~~-~~~.C..!~ .. ~.?.'!_n_k __ a_m_e_r ______ ,_n_ie~~.E..C.!.~!.~~~i~!~.~~-~?..~C.!~-~: ............. _. -~~emand_ ziet uitbreidingsmogelijkh. ·-·- ~-~:~-~~-~.:!_ uitbrei~i~~8.~?..~C..l.~j-~~:. ................ . 
Orientatie woonkarner tov zon -······················-·· ~.?.':'!.~.C..~i_j_~':.~.~~i:1.~~!~_6_7_%_t_e_v_r. ____ t_80_%_o_t_ev_r_ed_e_n _____________________ ........... __ ~7~-~~~-~~-e_n --··--·--······--·-- --··--

Groott:_~c:~~:~_«>..~.C.~.~:~.~~C:~~---··········---- 22% goed, 22% iets te klein, ·-·---········--··-· ~~-~-~.?.~~-~?..'.l.'.'~!~~s ti:_~!~!_n. _________ __,,_3_3°_Yo_g __ oed __ , _1_7°_Yo_i_e_ts_t_e_k_le_in_, __ ____________________ _ 
57% veel te klcin 50% veel te klein - -···············-·--···-·······-·········-·············-··--- ·--!-----------·-··-··-··---········ ·····-···-·····-···-···········---·--- -·-------·,_ ________ , _____ ................................. -.. . 

~~~-~~n.~~~?.~e.l.!J.~~.!'..~~-~-~euken 22% ziet mee!~e.~C.. indelin~sm~~~.!J..~~:~.?.!L~e.~_p~tsen van een nieuwe keuken ····--······························-············· ..... 

!J..!!h.!.:.i~~.a.arheid kcuken ----···-······ -~~-'!l~~~!iJ~L~-~~~~~-~~.!.~-~nde groot om keuken uit te breiden . ·--····-------···· -·-··---·-·-··-·--··················-·····-·····-·········-··-··-·----· 

~;~~~~~;;;;~~~~~-~~~~~k;;~;-··-··-·····--·- ii~:;~~:~:.!.~~:.'.!.~~~-~~: ...... ___ .. ::::~-J~~;?~~:;!;;i;;ci~ii;g;;~-g~·-- -··--··--~;:~~~-;;.;~-~~-~:t_i~-~8..~~-~: ...... :~::~::::: ::= 
Verbouwingen keuken vooral nieuwe keuken ofuitbreiding kasten, aanrecht en elektra, 2 hhs geen verbouwingcn 

'1..r.~~!!:.~.~-~~~i~~••••--••--•-•••-••H••••••m-•m••-•• •-mm• ~j~---~~~~!..?}.~ .. !.~!8. .. ~~~.!:!.~••-•••-• ••••••• • •••••----167%""~~~:·3"3% .. i";t;;kle"i~ ........ ~-•-•-••--•-•-------.... ~_ ~~-~--°j-... "!-... ~-~-~--~-~-... i-.~--.~-~-~-••••-•• ••-•••-••••-•••-••••-••••·--·-•••••:=::~:~~::~~== 
Verbouwingen badkarner ·····-······-··-·--· P.!.~~-~~~--~~~-~:_afzuiging (2 hhs), doucecabine (~-~.8.~.~--~-_!lhs ~een ver~~?..!!.~~~~----·-··· · ·----·-------- --- ---• 
Mogelijkheden ~~!:.~oo~~~-~~~.:..-··-··--· ~-?.~ vindt dat er te weinig aansluitmogelijkhcdcn zijn voor telefoon en kabel ........................................... . 
Aanwezigheid werk/stu~erkamer _______________ -~~~--~~rkkamer op b.g en/ofverd. ·-=Jfhh -~~~~~~~ g~;~~~~~------------.;..b-iJ-. a-1-le_h_h_s_aan_w_e_z_ig--

'!)'pe bergruimte ---·--··· ·······- b.¥.: .. ~iJ ... ~.~~r.~e.~.~-~--~~pandige ruimtes, kelder (vochtigl_~~~ . .!'.!.~~~!oegang,__~~~!.~~~~- in _!.u._in-'g'°-e_m_a_ak_t ______ _ _ _ 1 

Grootte bergruimte ogen be~~~_:~---····· · · · ·· · · -~-~~~--~~~· 11 % iets te klein .. ~~% go:~! __ !?~i~!~ .. !~ . .!'~!~---·-····----·--t-6_0_o/c_o ~go_ed_, _20_
0
_Yo_i_et_s_te_k_l __ e __ in ·-·-·-······· ····· ······ ·········· 

33% veel te klein 50% veel te klein 20% veel te klein 
----·- -·- ······ ········-············-··················· ·-··············-- ··--··-····-··-· ····-······-········-·······-·······-····-······· .. ·····················-·--· 

Aanwezighcid wasruimte --··-·--·-··--·· ···· ~-~--~~-~~~te op b.g. bij alle hhs, wordt in_W.!~--~~~~-~-!~~~-~!~--~-~~-~!.~!·-----···-··--+-------------···- ······ ····· .. ····-
~anwe~~gheid g~~:·······-····-······· · ····· ··-········· · · ··· ~~:! __ alleen carport ····-····---·· ·····-·-··--···-················· .. -·-·---·-····-·····-···-----f--- - -- --·--····················································· 

Verbouwingen -~~~~~!·· ·-···· .. ······-·····--··-·······-··· ~?-~ heeft plannen ----·-··-····-·····-···-······-·· ~?!!..~!C..~ .. P.!~~~~~----·---------t-6_7_tYo_o _hee_ft~p~~~~!!!. .... ·-··--·-·······-···· .............................. . 
~:~~~.!8.P.~.~-~-~-~---······-· ·····-··· · · · .. ···-----1--23_o/c_o_v_e_r_h __ u!8.P.~.~~:~.! .. ~~~~~~~:-... ···---t-g __ ee_n_v_er_h_u_isp_lan_n_en __ ~---··-·····-- ~- h~.!~~~~-~~~~~~-~~-~~~~--~~~~ .. ·····-·····-· 

onderhoud, burengeluid groterc tuin 



Case3 
·······························-··········--····--····-·-····---·---·- -·-- ··----- ---------- -1----·-····-············-·-·-··-···-·····-·······--·--··---········-·····-··· ··-··--------·-·--··--·-·········-·····················-···························· 

alle doelgroepen (8) hh met kind(eren) (l) hh zonder kind( eren) (7) 

Veranderbaarheid hoog, vaste kem met voorzieningen, vrij indeelbare ruimte, grote ruimtes geschikt voor meerdere functies 

F·i~~-iblllt~it in ogen bewo~e.~ .............. --·······--··· ~~-~.:Y.~~d.!:~~~~~i.~~~~i~~~:::~::=~=::~~~~Jiili-~~dt··;~~j;g-~ictfi~~i~i~;··-· · ---- 71 % vindt woning flexibeler . 

~:~~~~~~.:.~:J:.~.~!.!~~ .. ~~~-.. -········-······ .. ······-··· ~~.~-~~:! .. ~itbreidingsmogelijkh. hh ziet uitbreidingsmoge_!~j~~: ...... -·····-·········-· ...... l.~.!.~-~!~.t .. ~!~'?-~~!~~~~.~~<>.~:1.~.k..h..: .......................... . 
~~P.~~.~~~.C..~~ ..................... .......... ·-···--- ·- hoog, al le voorzieningen op een verdieping, alleen entr~.C..!~.~~~! .. :V.?.?..r. .. t?..e.~~~.~~.!.i_j_~~~~d __ f.?_l~?.~1 ........................................................................... : ........... .. 
~!.!~:~.~~!.~~ .. Y.:~bouwingen 3 hhs hebben extra k~~~--~~~-~~~--~·-~-~-~-~huur in ~in g~~~~-~~--~-~~~~~~!-~--~~-~~~~~-~?.~~~~~-~~)!. ..................................... ... ......... .. 
-------------·······-········--··· ! ... ~.~-~~~-~--~.P~~~~.!C:~~~!.~ .. C.~Y-~~~~-~-h .. ~~~-~a~imte gcbouwd, l hh hceft serre gebouwd 
Grootte w~j~~-:-:_~g~s b:!.~~C.~······-·-·· .. ·-··· ~~~ .. P..~~i~_goed -·-·-·--·········-···-······-···-··-··-··· ~h_v_1_·n_d_t _w_o_n_in_g_v_ee __ l _te_k_l_e1_·n _____ ,,_1_00_

0
_Yo_p_r_ec_i_e_s _g_oed _ ______ , _ _ _ 

12% iets te klein 
·-············---··-·--···----------+------------ -·---·-·--·--····· -···--···----···-···-··--------····-·············--·-··········-··--·-· ---··-····-····-························································-····-····--
Aantal kamers 37% gocd, 63% iets te wcinig hh vindt dit iets tc wcinig 43% goed, 57% iets te weinig 
- --·- -- --·-·------··· .. ··--··- ······-··-·············· ···-···················"··············-·····-·--·--·-··-·······---·--··--···········-- - - - --·-·---·····---
Relaties in wonin~ ................ - ....... -.. _ .. ....... - .... ............ tf:!:\'1:~-~~--~~<::.~!:. rel~~.:.~---··· ··-··· ·· .. ··················-····· ~~".'.'~~~~?.-~ver alle relaties tevreden over alle relaties 

~~'.".'.'.:~.i~~.~~~-.~~de .... - ................................................... ~-~~-~~-~-~ .. ~.i-~~·-····- · ·· · · ·--·-·----·· hh heeft geen vide 71% heeft vide . -··-····-.. - ............. ................. . 

!"!~.~~~~ .. !.?.~_l_l_~~..:!.' ........................................................... 5.~.~~~~~~~1:1~ .. ¥. met verdiepi~g heeft vide heeft bij vide iets hogere plafondhoogte_ .. ·····-·-···-·-·----···--·-··· ... .... ..................................... . ..... . 

Gro~~~.~.?~1:1~~~:~ .. ?.¥.:1:1 .. ~C:..~?..~.~.r.5. .................. -~-~:/c> .. ~?.~.~-~-~:/c> .. ~.:.~.5. .!:.~1.C..~1:1 ............. -. hh vindt woning iets te klei!l I 00% vindt ~~~~~-C.!.~.5-~?.:~ .......................... ... . 

~ndelingsmo~:!iJ.~~-~.~~~ .................................................. ~ .~~~.-~!.C..! .. ~!:.~.~~.:.i~.~~).!.'.1.~5.~~~-~!:.___ hh ziet versch. indelingsmogel. I 00% ~!et ~~-~~~~: ... ~'.1~.~.!~'.1~.8.'.1~?.I?.:~ : ........ ... .......... . 
Uitbreidbaarheid woonkamer 75% ziet uitbreidingsmogelijkh. hh 7jet uitbreidingsmogelijkh. 71 % ziet uitbreidingsmogelijkh. 
··········-····················--···----· --··--·····························-·-· --··-·-···························--························-··········-····························· -·--·····--------····-··- ---·-·····-·········--·-··-····-··-···- -----
Ori~ntatie woonkamer tov zon I 00% tevreden hh is tevredcn l 00% tevreden 

------------------- - ----·--·········-·······-·-·--·-···--·-·········-··········-················· ··········-···-·-····--··-··--··-·····-·········································-····--->-----------------·--
Grootte keuki:~-?~:~--~~~~n_e.~ .............................. ~~-~--~.?.~.~!-~I.~--~~~5. .. 1.~.-~1~-~---···-------1-h_h_v_i_n_dt_k_e_u_k_en_ie_ts_te_k_l_e_in_, _____ .. _7_1°_Vo-'g"-<!_~~~~?..~~~~-t~-~1.:i!' ................................ ... . 
l!'.?.~.l.i!'.~.~'??.~.:.~~~~~!:.~:~~:1.1 ... _ ........... ____ ?.~~ ziet meerdere indelingsmog. hh ziet geen andere ind~!i!'_!?_~'.1:1.~~:. ________ 2_~-~.!..~.!..~:~!.~.!'.!:.!~:!i.~~~-~.~~: ..................... . 
Uitbrei?baarheid k_:~-~:~ -----···-·-····· · · ······ .. ······· .~?.~ .. ~.?.~:~J~!-~~ .. ~:!~~l_l~~E .. ......... --···--·- .. -............................................ .. .. 
Verbouwingen kcukcn I hh dichte keuken gemaakt, S hhs nieuwe keuken geplaatst, verder extra kastruimte en aanrecht vergroot, 

~~;i.t~~:i.~i~~~~~:::::~~:::::~:::==~::===~== ~i~;::~~!:~ji~~~;r:~,!;:n-~~~:::~~~~~;-~~-~:-~--~-·:_ .. :~~::~:~-.. ·:~ .. ~-~~:~:~~~::=~]i?.~~~~!~~~~}~~~::t.~:~1.~·,;::::·:: .~::~::::::~::.:::-:~~ 
Verbouwingen badkamer ·--··············· .. ·········- ?. .. ~~~-~~~~er~c;>~'."..~~~.~~!. .. ~!.~:~ .. ~~~~.:!: .. '."..~~~~! ... ~.-~~--:~!!~ .. ~oilet, __ '!lec~. afzuiging, betegeling ·---·--··-·-·· 
Mogelijkheden telefoonlkabelaansl. l loze leiding telefoonkabel op le verd., geen (leiding voor) kabelaansluiting 

Behoefte werk/stu~::.~~-~.r._.:::::::::::::::~::::::::::: : :::: !~~i:~:~~~;.~i;f.~~~~~~!i:::~::::::::::: :: :~:::~::::~~:=::._····_ .. _._ .. l11_ •••• _ . .... _ .. _--_··----- ---====================-----------... -.... -.... -... -...... ====~:::::: :::::::.::::::::·::::::::~· 
~~~-~tu~~~-------.. ~~~.!.~~~-ve_~: _____ g_e_en_w_e_~_~_u_d_ee_r_~ __ er _ _ ____ ~_7_1~_o_(_3_h_h_s_~~~~~------ .. --.. --.. - .. 

~~: .. ~~~-~.!.'.1:1.~: .................................. ·--·---!~le hhs: bijkeuken, schuur in tuin gebouwd (38~~ .. ! .. ~~~:rgk~_! in woonkamer !~~~---·-····- · · ···- · ···· ·· ·· ··-· .......... .... ............................... __ 

~~~?..~~-~-~E~~.i~~ ogen bewoners 3 7% goed, 25% iets te __ kl~~'.1- ... .. ... _ .. _ ................ _ ~~~i~~~-~.~ .. :V.':!~.1 .. ~~-~.!.:i.~·-··-·············-···-·-··· ·-····-··· ~3% goed, 14% iets _~-~1.:_i~--- -·· ........ ·- -
3 7% veel te klein 29% veel te klein 

- ---·-·---------------t-----·····- ·- -- ·--·-·-···----·-····-·····················-······ ·······----·-··-·········-·-·-·-···-·--······ .. ·····-····-- - --·-----------·- -----·----
~ezigheid wasruimte ·-·····-·············· .. -· .... ~C:~~--~.P.~~-~~i~!~! ... ~.~-~--~~! ................................. ~~.'!1~~~-~~~-1-·n._b_iJ,._k._e_u_k_en __ . _______ 1-8_6_o/c_o _in_b_i~jk_e_u_k_en ____ ............................................ .. 

----------·-·-···-·· .. ···-·--·-· .. -········ .. 1 ... ~~-~~l!..~~!.~!: .. ~~t ····--·-···-·-·······-··· ······-·-··-·------ -----------------·-·············· .......................................... . 

~~?..'.',\'.~~~:.~~-~-~~~·~·-········· · .. ·········-··-···--·-············· .~~~--~::~_¥.!.~~--······-····-··--·--··-·---·- ~_h_h_ee_ft-=-geen_"""g'--ara--=-ge ________ -+?~.!1~!\ garag.:. ............................................................... . 

9._~<>.~~--~~~~---··-······ ·-· ·· ····-···-···--····-··-·--········ · · ··· · -· · .~~~~-.P.~~~!.:~--~~:~! .. ~.~~ .. iets t~ Ide~-- -- --·---···· ~~~.£~.!'.~~.~~~~ .. ~Q~.~~~S. .. ~~ .. ~!:i.11 .................. . 
~!.$~.!!~--~~~~~---· ·---···-----··-··· ·· · ·-············ · · · ·-·· ~.!~! .. !.!!.~dige garages, veelal bij woning voor kamcr of berrgruimtc, o~erige_!~~-g~g~----···--··--·---·· · · -·· ·· ····-· ·- ·····-·· · ····· · ·· · .. ··········-··--
Y..C..~~~!.~~~~ .. ~~-~omst ?~~~eeft plannen hh h~~ pl_!Tin~~--·-··----······-"····· ··---··---···-· ... -.... ?.!.:/c>. h~~J>la~ne!! ____ ··-·-··-·--··--·-·- - - -

Y~r.~~~~.e.1.~~-~-~~---· · ····-- ··-·-·-·---··--· ~~!~-~~rhuisplannen, vertrekreden: 
onderhoud, burengeluid 

__ hh heeft ~~~-~:.~~-~~P-!~~~~.~- --- ..... _ ...... ............... } ... h.~ v.e..~~~!.~P..l~~~E.-~~!.e&C...!C..~~----
grotere tuin 



Case4 
---···-·········-·································-·---··--····-···-················· ········-··················-------····--·-··-···--·-- - - -----------------f·---·-·-·-·-·--·--···-······················································ 

alle doelgroepen ( 13) hh met kind( eren) ( 8) hh zonder kind(eren) (5) 

Veranderbaarheid 31 % heeft afwijkende plattegrond, garage kan bij woonkamer getrokken maar is niet geisoleerd 

t¥~r~:~t~~~r~:i~i1~-f ~~---~-~.-.-.-.-~.-.--~=·.-.-.-.-.-.~~:~: t~~~~;~~~~;;~-~:~~~;~i~.~-~--.J~.~~~;;:td:i::~~~~:::;!~~:~~--=.-.-.=.-~~1~~~---:1t1~~~~~~~;:!t~~-~~---···· .. ·······-······ 
Aanpasbaarheid laag, entree te smal toegankelijkheid rolstoel, voorzieningen le ver<l., geen mogelijkheid beneden slaapkamer 
-·-·-··--·····-····--··-·· ·- ·-·-·-··-····--········-· ·· ·-·--·····----·-----~--------··-··-- ···· · · · · · ········· · ··· · ······· · · 

!J..!.t~-~~~-~-~~-~~~~~~~i-~-~~-~- --······----·· samenvoegen learners, verder geen ···-·····-·-····-··········-··································-···--··--··------·-·- ---·------···--·--····-····················· 
Grootte woni~-~-"..~~-~:~~-~~:V.~~:~---······· ·· · ·· -· · ··· ?..?.'.~~ .. P.r.:~.i-~--~~~-~·-···-···-- · ···· · · · ·· · -·······-··-·---1-6_2_%-'p'-r_ec_i_e_s_g=-o_e_d _________ ______ ····· -~-~Q~ . .P.!:.:~.!~~-~-~~-~---····-········· · ··· · · · ····-·----··· 

23% iets te klein 38% iets te klein 
····-······-······-··-··-·---·----------·- ----·-··- --·--·····-·-········-··-········-····-····-······· ···················-·-··--·······-··- ·····-·-··········--··-------1---------···················································· 
Aanta~--~~-~:S. ..... ·-····················-··-······································· ~~~J~<!.~.! ... !.~!~-~e_t_s_te_w_e1_·n-'ig"------1r-7-5_%_g"-o_ed __ , ~~-~-i-~-~~.!:_~:~.~!.~- - - ·-··---·--··········· _!E.Q~ P:C:~~:~ .. ~?.~--------·----·-· ···· 
~~~~i~~--i-~ woning tevreden over alle ~~!~~~~-----···· · -···-·--·-·-·-·-·- ·······-·······-·······-······-······---·····---·· ········-·-··- --- ''------------··············································· 
Aanwezigheid vide _woning ~~~-~-~-~~ _ _Y._i~.C: ............ -.. ······ -· ·· · · ·-··-·· ··--·-·--·······--······· · ···· ··-····-----------~------·····-·-···················· · ·························· ········-
~~..?..~~.:~.?.~!.".c~mcr_ ··-·----·-········-······ ·· ··········-········ ~tandaard, kam.ers 5 en 6 hoger plafond 

Grootte woonkamer ogen bewoners -~~~--~?..~.!.!.:!.~_ i_:t.S. .. t: .. ~!:!~-- -···-·- ~~!o goe~, 38% iets te klein 80% goed, 20% iet:i_~~--~~-~i-~·-···················· ···· ··· ······-
rn~el~~~.S.~~gelijkheden 93% ziet versch. indel!ng~~~<:!:--·-·---·- _I O~~--~!.~! .. ~:~~.: .. !~de~gs~oge!.:.._ 80% ziet versch. indelingsmoge~: ...................... . 

Uitbi:_~!~-a~-~:!~--~~?.~.~~~~---·-··· ·· · ·· ······ ···--··-·· · ?.~~--~-~:! .. ~.~~~~-i~-~~~S.~~~~].ijkh. 75% ziet uitbreidingsmogelijkh. ~~-~-~-~:! .. ~.!!~~~!~~~~.S.~~:~ij_k_!,_: ........................ _. 
Orii!htatie woonkamer tov zon 93% tevrcdcn 88% tevreden I 00% tevreden 

···--·-···········-···········--············-··· ······-···········--·······-·-·············-··-·---···-··-·---------· ----·--·- -···-···········-················································ 

Grootte keuken ogen bewoners 38% go~, 54% iets te klein····-····-·--··---- ~-~-~-~~:<1..~ . .?..~~ .. !.~!.~.~: .. ~.1-~!-~!-··------ ~~~-~?.~· 60% iets te klein 
8% veel te klein 12% veel te klein 

- -·-··-·-··················-···················-··--··-········-·········--········ ······················-·····-··--···-····-·················-·······--·-·---------------------1-- - ··-·-·---·······-·········-·································· 
I~delill~~?..~:!.~J.~.~-~-C.'.1_~~~~~~---·------1-l_5_o/c_o_zi_·e_t_m_e_er_d_e_re_in_d_el_in_goo..s_m_o-'g'-.----1-12_o/c __ o_z __ ie! .. ~~~.r.~:r.!'...~.'.1~.C.~-~'.1~.~-~~~: .... - .. ·--·--- ~~-~~.:t..!1.l:_~!dcrc in~~-1!1_1~~~1_0..=g_. - - -• 
Uitbreidbaarheid keuken niet goed mogelijk 

·---------------··------~-----------··· -··-----·-·······-·-······················-·······-········----- ·-·-··---·-·--·-·----- ------
Verbouwingcn keu~~---· ·--·--······ · · · ···· ··--· · ·· ·· · · -····· .P.~.~~-~~~-.!~~~:~!~~~ groter aanrechtblad, ~:!_n._ig_ve._r_b_o_uw_in_g_e_n _____ __ _,_ ______ _____ ·············· ················ ··············· ·· 

9rooE=.~~-~~~!. ......... ·--·········--·····-···············-············ _I_0.2.'.Y.~ .~~:.~-- --·-···· · ····· · · · ····················-·--··-··--·--~1_0_0°_Yo~g~o_ed __________ -1_1_0 __ 0°_ro ~?..~·-·-·--····-····· ··· ····· · · ·· · · · ·· · · · · ····· ·· · ·· · ··· · ····· · ·············· · · 
Verbouwingen badkamer ~leine ver~~:~~¥.~'.1!_.~-~~! .. ~~..?..~C~!~~~~-~~de~11~:'.1 ........... -······-·-··--·--···-·-·------·•--------------···-···················· 
~?..¥.~.!!J_~~:<i.~~--t~!.~.~()_()'.11.)(:~~:!.~'.1~1.: ................... ! ... ~~~~}:!~!'.1~~~-~:~C>°..11.ka~~ OJ? I e verd., geen (loze leiding voor) kabelaansluiting 
Behoefte werk/studeerkamer 2 hhs liefst studeerkamer b.g 
-----····-····-··-····----- . ··---·························-··················-·-···-························-··--- i---·-·-·--····································--····-···-··-----···-
~~!~zigh~j~_we~l?.'~.~-~-~~-~!~.~-e.~ ... ---······· 77% werk/studeerkamer op verd. 88% werk(.~~-~~~~-~~~~:~.?..P..~.C.!.~:·--·-················ -~~-~.:!~.~-~~!~~~~~~~~E_°.P. .. ~.e.~~: ........ -·········-·-
!YJ'e.~~~j-~~~----············· · ······ ····· .. ···········-···············-···· .~!~.~--~~.S.:.-~~~~~-~~~~~!~1!.~P rolder ·-·-··-·································· ·· ··················································· 
Grootte ber.~~~~~e.-~~.C.'.1 .. ~~-()'.1~~~-··· ·· · ······- ·· · ··· ~-~-~-~-<>-~.d..~~~!'.'.._i:~ .. !e._~!~!.1l ... _ .... -····-----1-4_0_CV._o "'go_ed_,_2_0_%_ie_ts_t_e_k_le_i_n _____ +3_3_'Yc_o-'g'-o_ed_,_6_7_'Yc_o __ ie_t~--~~--~l-~-~'.1 ..................................... . 

25% veel le klein 40% veel te klein 
·-----------·-·-·--·-·-·-·······--·············· ··-·-···········--···---·-···············-·········---·········--·- -- ----·-··---···-··-·----·-·-·------If-------- --·---·-···-··-········· 
Aanwezigheid wasruimte op zolder, alle hhs gebruikcn dcze als zodanig 
·---~------------->-------·-·-···--······- ··---··-·-····-··-··--·· -·------··-···· · ·-········ ··· · ···· · · ··· ··· ············ · ···-··· ·------~---·-·· ··· ·--- ·- .. ···-··----·-- -------· 
A.:~~~!~~~j~--g~~~---··-·············· · ··· · ··· · --·· · · ·········· ~~.!~--~~~-~~~be~-~-~!~--~~-~!.~~oning bereikbaar ----···-····-·--·····-······· ........................... ............... . 
Grootte garage ·-···--·--··--··-····----·-···-···· -~-~~J~~~~.!~!.~~~~:.~.!.~~~e k!~.!'.1-·-···-···-· -~-~~_precies goed,38% iets te klein 60% goed, 40% iets te kl~i:~ ............ ....... .. ...... ....... . 

1:::~~.¥.~~g garage aan woning ···-············-··-···············--·················--··· ·····-····-··········--············-· .. ···············-··-····-·············-·- - ·-···- -·········--·······--·-····----·-- --·------------

Y.:..r~~~.'.1~:~ .. !~~~~~-~---··-·· ········· ·· ··· · ··· ······ · · ······· ·· · ~~~-heeft plannen 8_8~-~~:.~.P.!~~'.1.~~---· · ····-····· ··· ·· · ·· · · ··· ····· ·········-········-······ · ~~!~~~~~.P.~~~~-~-~---······-······ · ·· · ···· ·· ·· ··· · ··· · · · ····· ···· ··········· · · 
Verhuisplannen 31 % verhuisplannen, vertrekreden: 25% verhuisplannen, vertrekreden: 40% verhuisplanncn, vertrekreden: 



Alie cases 
·-·····-----·····-·-·-------- ---·-···-·····-···········--············-····--· ··---·-······----------1--·--···--···-················--·-···············---->-------- ········-·····-················-·-··· ·············--------····-······································ 

5 -persoonshuishoudens (3) 4-persoonshuishoudens ( 14) 3-persoonshuishoudens ( 4) 2-persoonshuishoudens ( 17) 1-persoonshuishoudens (I) 

Veranderbaarheid 67% heeft afwijkende plattegrond 79% heeft afwijkende plattegrond 50% heeft afwijkende plattegrond 77% heeft afwijkende plattegrond hh geen afwijkend plattegrond 

~!~~!.~!l!~~-~~~~~:~ .. bewon~;;·····--··· 67%-~i~dt·;~~§i:~-~~~:~:~~!. ............. -~~~-~.!.l!~~.Y!.oning.fle~fu~l~;·······-·- ·503~~~~~.'.'!.?.~_i_~~--~-~~!~_eler ·-·· 71 % ;i~<lt"·;~~i~~~i.~e.~~.r. ........ _. F.h. .. :V.!!!~!.~i~~-i"~g··~i-~t-~~~-!·b.~!~i.-.-.:= 
Uitbreidbaarh_e.!'!.~~_i_~~--~~-~- --·- .. -· ~?.~~~-~:~-~-~~~!:!~ingsmogelijkh. 36% zie~~-~!~~~-~!.~~~~~~!'.!i,i!<_h.: __ 25% ziet uitbreidings~~&~.~~~: ..... ?.~.~-~!_!:~itb~eidingsmogelijkh. ~~J~.~~~-.1:1~~~r.:i_~!.!!~.5.l~~!>gelijk_:. ___ _ 

Grootte woning bewoners ..... ... ~-~~--~?..~ .. -~?.~ .. !!!~.~: .k..~e~~- 64% goed, 36% iets t:_~~!.~~---··-··-··- ~.?%.~~..' .. 33% iets te klein _-~~~--~~~!_~it ~!.~~es goed h':_'.".i.1:'~ .~- ~i.t __ P.~.~~i.:~--~~~-<l. ......... , .. .. . 

~!~--~~~:r.~ ................... -............. ____ 67% goed, 33% iets te wein~L ...... . ?.1..~.~~2~~J:.~ .. te weinig 67% g6ed.:~ .. ~~~.!.:.t.~ .. t.: .. ~.e}_1:1}_~---- 77% goed, 23% iets te .. ~.~-i~-~~ .......... . h..~ .. Y.!.~.~!. dit P_!:~ieS..¥~.:.~ . .................. . 

A~~:~!.¥.~:!.~ .. ~.i~-~------·····-·-····- 33% heeft vide in woning ··········-·· ~~~.:~~ .. '.".!~: .. ~-~~-cming 25% heeft ~~~: .. !~ .. ~.?.1:'.~1:'~L. ____ 77% heeft vide in wonin~ ................. ~~--~~~-~ .. '.".!~:_i~ woning 

Grootte woonkamer be~'?.~:~---······- ~J.!:.~.~~.'. .. ~?..~~!:~:r.!~~- te klein 64% goed, 36~o iet~.!~ .. ~!.C..~!.1 .............. ~~o/~'?.:~ 5~% iets te klein 94~-~'?.:~'---~--~~~-~t:-~_l:i.~·-·---~h:woo!!ka~:r.JC.~~---t: .~.l.C..i!_l __ ................. . 
~n!!:~.i~-~~~'?..~.~-~iJ.~:~~---···· · ··· · ····- alle hhs zien versch. indeling~">.. -~-~~--~~~~C..r.~!1: .. ~!.l~~~i!.l~~~ogeL I 00% ziet vers~~~-.!~~C:l.~-~J~~-~-~¥.C..! -~2% zie~_V_e.!~ch. indelingsmogc:_!~. ~-~ .. z.:.~:~ .. Y.C..r.~:~: .. i~.d..~.l.i!.1~!.mog..:... ··--·-
~t~!:~~~-~id woonkamer geen hh zi:_t __ ~i-~~.'.:.~!9..i~~~~~~~!!~ ~-7~--~i~!_uitbreidingsmogelijkh. l~~~~,!:~_':1!!~r.~!.~~-!Z_~.">.~~lijkh. 53% ziet uitbreidj_~-~~~?.~~1-~~~~-- _l1l:i:_ _~:en uitbreidings~?.~«:l_iJ~.: ... ... .. . 
Orientatie woonkamer tov zon 33% tevreden 86% tevredcn 100% tevreden 94% tevreden hh is tevrcdcn 
----------·····-·····-···--·· ···············---·-··-···-··-·--··········-··- ·····--···-····-···-······ -·-····--·-·····-· --·-···-··---· -···-····································-··············----·--···--

~~<!Otte kcuke.~. ogen bewoners 33% goed, 3~~2.:!~.~~.~-~:.~~---··· ······-· ~1%_¥~~· 43% iets te klein, 5<!_°~.1.~-~?.?.~.~--~e.~-~--~-~C.i.~.. 47% goed, 35% i~t~_!:.~.!.C.!~······-···-- ~~ .. Y.i.~dt keuken ie!~_t:.~le.!~ ............. . 
Indelingsmogelijkh_edc~!:~~:~.---··· .~:.~.". .. ~~.!.!:~~~:C.!:~<:r.~..!.~delingsm 21 % ziet mee.rde~: .. ~."..~C:!~.".~8.~~g._ ~-~ ziet meerdere indelingsm.~-~:. ~-~-~-~~~~ mee~dere indelingsmog. ~~:.~::n. ... Y.C.!:~~~ ... i.n..~:'.!.1~~smog. ·--·· 

~-r.~~!!:.~.~k~~C.!: ........ ·-----t3_3_o/c_o_g_o_ed_,_6_7!u..i~.t.8. .. ~.e. .. ~!.:.~~----· · · · · ··- 93% go!~? .. 7% iets te klein 77% goed, 23!'~~~.!8-.!~ .. ~!~i.". .............. ~J1 vindt dit p~ecic~ .. ~.?..C.~ ............... . 

Grootte overige ~~.:.~·-··-···--··· ........... ······---·-·--·-······---··-----·>---·-·-·-··· .................................................... _, _________ ............................. ····----··-----------·-··-· ................................................ ·----·--··-·····-.. 

<:Je~dd..:~e.oordeling kamers . -···········-······-······························ .. ··--· .. ·-·- ··-·--•-----·-·---··-······-·-··········-- ·····--·--················---------•-----··-····-····-·····-·-·-·--······-·-··-- -·--··---·······························-······ .............. __ 
Behoefte werk/studeerkamer l hh behoefte werk/studeerkam._e.~. 3.!!o l~-~~! .. '.'!!.r.~~C..r..~P b_g. alle hhs hebb:_n._~~--~t~~-~:.!~.C.!_ ~9~ .. !iefst studeerkamer o~-~.:~.'. ..•. -~-~--~C..~.". .. ~~~.?..e..~e studcerk. 

Aanw~;~~~~~~~~~"id~t;d~~-;t~;cr 2 hhs ~:r.~~!~~~~~~~:~ .. ~.P.. v~~~ -~~% werk/studeerkamcr op b:.L .. -~~-~.C.~~~~~:~~er op b.g. 6% werk/~~~.!:r.~~er ?.P. .~.:~:- hh hee!!:_¥.~e.~ .. ~.t-~-~:.e..r.~.ll:~:~ ............. .... _ 
I hh werkplek woonkamer 71 % werk/studeerkamer op verd. 75% werk/studeerkamer op verd. 71 % werk/studeerkamer op verd. 

~~.<!_?.tte be~~~}:;;;t~-~~;~~-~~--- 33"%·i;t~_"!.:.~.!e.!~~-~7..~ .. :'.~.! .. t.~_!'j~-~-g~·~·29%·i~t;;-t~ki~~~=~: ........ l.?.~-goedL~~.~ ie~··t~·k·i~i~-·-···-··· ~~_'.'lo ~~:~. 2~-~J:!~.~:. .. ~!ei~·· ···· .. ··= =:~=~·:~~::::::·.-.-·.-.-. ........ ::.~:.=.==~=~::~::.~~·~ 
Aanwezighei~-~~ll:~C. ............... _____ .! ... ~.h heeft garage ·-· ~3_% ~C..C..~ .. ¥.~~:--·-·-····-· 50% heeft gara~~---······· ·· ·· ·· ····· ··········- ·· ·--· ?.?..~ heeft garage ··············-······ ~-~ ... h..C.:~--~~~ge --·----·- ···· ....... . 

~E~~~~-~-~~-e._--·· ·· · ···- hh vindt garage !:~ .. t.: .. ~!.:!.". ............... _83% g~~!.}_7% iets te klein ~~~-¥-~'. .. 5..~~ . .!.e..!~.!~-~1.:_ii:t. 56% goed, 44% iets __ !~--~~.C..i~ ............... ~-'! .. :V..i."..~.t garage iets __ te ~!~~-~ ................ . 
Verbo~wingen toekomst 
Verhuisplannen 

--··-·· ~!.!~~~-~~~~.C.~ .. P.!~~~~---··--· 79% heeft planne~·-·- ·-·-··---··········· ·-- -~~~ heeft plannen ----··· ~~~--~~~plannen__ hh hecft geen plannen 
67% heeft verhuisplannen 21% verhuisplannen niemand verhuisplannen 24% hceft verhuisplannen hh-h~~ti"~~;h·~i-~pl~~~~~···· .. ···-······ ···---
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1 -···-·----··············· ·· ·· ···-~-----~ii~-t~:;~·-i ..... h"i;;,-~ ~::2 ; hhz alle 
1 c:: : hhz-l--~tt~---1-~:~~~h~·-··l·--;i"j"~-i~~~~;1~---hh~·-·· 

+ ~~=E~:!::: --~=~:t+:_~~:±f-~,:~:.: ++I ++I ~/--1 -- '---:·_;,: -:- +1: 
1------------·--·······---------·-·····-···· ---- , ---·--·········+-----1 ________ t __________ J _________ 1 _____________ 1. _____ __r ________ .r.. ____ _ 
Grootte woning volgens bewoners i I : 
A~.;;;;;;;;;··-·-·······- ·---···· + I - l - - + + ++[+ + - ++ ··++t·--r-+- + + + + + + + + 

~~~~~1ii&E ______ : : H~ -:~- -+\::]=g= :v;- ;=~L+:--:r;-~+~- :. : :--:A .·~ ~++ 
---·········-····-·----·····- ·-········ . -······--·-·· -·--·--·-,--··--··--· ······-·-··- ··-·---······--t········· . 
Grootte woonkamer ogen bewoners + I - ! + I - I + + + i + I - + + + i - + - - - + I - ! - + 

J~!!§E- . :-_~:_: l~~(i]IE :~~;f ~If-~:- ::~ ·:· : : ~-~--
,~rootte keuken ogen be~~~~~--····-··-········ ........ :. ..... 

1
1 ______ :. ...... i .. .. :. ... :. .... _ _!__{..:__(____+ ! +I - + + 

1
i + + i + ! ___ _! -t: __ ___?"_,___ __ :. __ _:. __ ._ .. 2:_ .... ll. ........ ~ ........ ...... :. .. :. .. 

1~7~ifu~;~~~iJl~::~~~-~~~~----------~ --: - ~ ~ ! +·+·+···i-;- ___ :t:_····1······-·:r.·····+·-··:. _____ +_I_::._ _____ :t:J.~- +I- +I- .. :.. ____ ___ _!_ 
'lii"rb~~i<lb~heid keuken - - -r-·····::··-··r·-···:--··· ··-·····:·-···· ·········:·-r······:···-- --+ + --·+-+--+! _+_+_,, ___ -+---_ -+l----1·----1--::·····-······················ 
'iliootte badkamer -··· ·-······· ····+-+·r-··-····r············-·· ······+··+··· -····--·-r + + - - r-·-·-· ·--·----·- ......... ·-···· ·············-· 
aemidd. bei:~~~J~~~~~~J:.~~::::·:::~ :~~:.:~EJ~ + + !- + / - : + + !~~J:::::::~== -_:.~ -·· ~ +:-· ~==~:·?=~--=~ ::=::~:·:·:?.:::.: ... ~::::::r::::::::~::::: 

5~~?= ·:+ I ·~-!:,+_ ~kf_•~_Eli-_-::_-:~-~¥t~~~~~: i-:~--:-----~~=~----~-. 
Grootte garage i i i + I - ! + I - + + + 
Verbouwingen toekomst -·-·-····· .. ···-······ ..... -+·····r··-+-+-·r·-···+-···· ··-·+···-r--··-·+·-···,-···-·+···- -· + i + + + + + - : -·--···················· 

+r:··i--+···· + + 

1Totaal: plus en min gesommcerd I 8+ 1 4+ i 18+ I lo+ ! 7+ 1 6+ I 21+ ! 6+ I 2o+ I 7+ I 11+ I 10+ I 8+ I 3+ 13+ 
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ta 0 ... c:;· g 
~ S· ~ ::r 0 0 c: e. 

c.. ;:s ,.... OQ 

a g .._,, 
Case 1 494 9 
goed 50% 

iets te klein 50% 
veel te klein 

Case2 494 13 

goed 100% 

iets te klein 

veel te klein 

Case3 308-440 10,8 

goed 88% 
iets te klein 12% 

veel te klein 
Case4 503 8 
goed 77% 

iets te klein 23% 
veel te klein 

* beoordeling van kookgedeelte: 

22% goed 

22% iets te klein 

57% veel te klein 

to 

[ 
g 

~ 
= ;;· 

OQ 

~ 
6,5 

13 

10,8 

7,2 

~ n c 
io;" 

~ 
n ::s 
+ t:D 

0 ~ :::s "' 
~ 

t;J n ga-r 
ii ;;. n 0 3 ::i 

"' ('!) 

~ ~ ~ ~ .... 
""' 3 ~ 3 3 ""' N 3 , .... ........ '-' '-' '-' '-' 

0 33,l 4tot6 6,5 9,3 5,3 

50% 12% 88% 

50% 38% 12% 

50% 
23,4 5,7 4,1 23,4 4,8 

67% *100% 67% 

33% 33% 

37-46 7,2 3,7-7,2 18 5 

88% 62% 88% 
12% 38% 12% 

29 6 4,8 13 5,7 

69% 38% 100% 

31% 54% 
8% 

** woonkamer + deel niet-ingedeelde ruimte 

r r 
!! !! 
~ 0,!1 

n 
~ ~ i >< >< 

a- ~ O" 
~ [ ri ... ., a .... - N w g g 

~ 3 ~ ........ 3 3 N 
'-' '-' '-' '-' '-' 

10,2 4x 2,5 11,5 5 x3,2 11,5 

67% 62% 57% 

33% 38% 43% 

10,8 4x 2,7 8,4 3 x 2,8 11,7 

67% 78% 80% 

33% 11% 20% 

11% 

18 4x3,6 

100% 

13,S . 4,2 x 3,2 11 4,2 x 2,9 11 
92% 92% 75% 

8% 8% 25% 
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3 3 3 Iv 
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3,8x3 10,8 3,8 x 2,8 

12% 

63% 

25% 
4x2,9 10,7 4x2,7 

33% 

56% 

11% 

3,8 x 2,9 16,1 4,7 x 3,4 
8% 
84% 
8% 
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Flexibiliteit en neutraliteit van nieuwe woonconcepten 

Bijlage E: Interview met heer Boon van het Bouwfonds 

De projecten en de resultaten van mijn onderzoek heh ik doorgesproken met de verkoopleider van bet 
Bouwfonds in Eindhoven, de beer F. Boon. Het doel van dit gesprek was toetsen of de uitkomsten van 
mijn onderzoek in overeenstemming zijn met de praktijk bij bet Bouwfonds en kijken op welke 
manier bet Bouwfonds flexibiliteit in bun projecten aanbrengt. Het Bouwfonds ontwikkeld en 
financiert al 50 jaar koopwoningen en heeft dus zeer veel ervaring op bet gebied van woningen en 
woonconsumenten. Allereerst zijn de verschillen behandeld tussen de woningmarkt in bet westen en 
de rest van Nederland. In bet noorden, oosten en zuiden van Nederland zijn woonconsumenten 
kritischer, doordat de markt mimer is. De belangrijkste verschillen zijn dat in bet noorden, oosten en 
zuiden grotere woningen worden gebouwd met een betere kwaliteit. Bewoners willen niet graag platte 
daken en het liefst ook geen rijtjeswoningen, wel een twee-onder-een-kap-woning. Een belangrijke 
factor die hierbij meespeelt is de hogere kostprijs van de grond in bet westen. De woningen van de 
Filmwijk in Almere zullen, volgens de beer Boon, buiten de Randstad niet zo gewild zijn. Gebogen of 
platte daken, felle kleuren, andere materialen dan baksteen zijn in andere delen van Nederland minder 
populair. Het Bouwfonds sluit zich aan bij de stelling van de NWR (Nationale Woningraad) dat je 
beter een slechte woning in een goede buurt kan verkopen/verhuren dan een goede woning in een 
slechte buurt. Dit wordt bevestigd door een woningmarktonderzoek gehouden in Eindhoven 
[Dogge&Smeets, 1997]. Uit dit onderzoek blijkt dat de woonomgeving twee keer zo zwaar telt als 
woning. Het blijkt dat de lokatie een van de belangrijkste keuzefactoren is bij bet kopen van een 
woning. Welke sfeer en uitstraling heeft de buurt? Dit geldt niet voor alle huishoudens even sterk 
maar wel voor een groot deel ( o.a. tweeverdieners, ouderen, huishoudens met kinderen). Andere 
omgevingsfactoren zoals de bereikbaarheid, aanwezigheid van winkels e.d. zijn minder belangrijk. 
Andere belangrijke keuzefactoren zijn de grootte en de prijs van de woning en het aantal kamers. Ten 
aanzien van bet aantal kamers stelt hij voor een- en tweepersoonshuishoudens een kritische 
ondergrens van drie kamers (inclusief woonkamer). Woningen (ongeacht gestapeld of 
grondgebonden) met minder dan drie kamers zijn niet voor een lange tijd gewild. Grotere 
huishoudens dan twee personen willen tegenwoordig vijf kamers of meer (inclusief eventuele 
zolderkamer). Daarbij is de minimale maat van de grootste (slaap)kamer 12 m2

• De overige kamers 
mogen iets kleiner zijn. Volgens de heer Boon verhoogt een vide wel de ruimtelijk beleving maar is 
minder geschikt bij woningen onder de vier a vijf ton omdat bet de energiekosten verhoogt en ten 
koste gaat van vloeroppervlak. Indien er .wel een vide aanwezig is in de woning moet er wel een 
mogelijkheid zijn deze te kunnen maken als bewoners meer ruimte willen. Zijn mening over de 
projecten in mijn onderzoek komt voor een deel overeen met de uitkomsten uit het onderzoek. De 
plattegrond van de woning van case 1 vindt hij een goed ingedeeld al is de keuken eigenlijk iets te 
smal. Een nadeel is dat wanneer bewoners de vide dicht maken de ruimte te smal is voor een goede 
indeling. Gezien de prijs zijn de oppervlaktes van de kamers en bet aantal kamers in de woning niet 
slecht. Case 2 zou hij nooit in zijn portefeuille willen om te verkopen. Een split-levelwoning is maar 
voor een zeer beperkte doelgroep aantrekkelijk en uit ervaring weet hij dat wanneer de 
koopwoningenmarkt slecht is deze woningen slecht verkoopbaar zijn. De hogere verdiepingshoogte 
en de aparte woonkeuken zijn pluspunten, de tuin op het noorden niet. De basisplattegrond van case 3 
is onvoldoende omdat er maar twee slaapkamers in bet project zijn. De woningoppervlakte was groot 
genoeg om een tweede kamer te realiseren en dit zou volgens hem de kwaliteit (zeker op langere 
termijn) sterk verhoogd hebben. De woningen in case 4 hebben veel kubieke meters maar dit blijkt 
niet uit de plattegrond. De hogere verdiepingshoogte van de twee kamers op de eerste verdieping 
hebben weinig nut. Deze ruimte had beter voor iets anders gebruikt kunnen worden. Verder is de 
geheel inpandige, redelijk kleine keuken niet in verhouding met de grootte van de woning. Bij het 
Bouwfonds worden flexibiliteit en neutraliteit niet specifiek in het ontwerp opgenomen. Er is de 
mogelijkheid voor alle bewoners om de indeling zo te maken als zij bet willen, mits het niet in strijd 
is met het Bouwbesluit en zij hiervoor willen betalen. Dit is een vorm van flexibiliteit maar alleen 
voor de eerste bewoner. In het ontwerp wordt wel nagedacht over vrije indeelbaarheid van de 
plattegrond, samenvoegen of splitsen van kamers en in appartementen aan aanpasbaarheid. 



Flexibiliteit en neutra/iteit van nieuwe woonconcepten 

Bijlage F 

Artikel Bouwwereld: Eisen aanpasbaarheid 
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ouwbesluit 

Meer aandacht voor aanpasbaar 

bouwen 

Eindelijk • na lange discussies· staan er vijf 
voorschriften voor aanpasbaarheid in het 
BouwbesluH. Maar het opnemen van die 

voorschriften alleen biedt nog geen garantie dat nu 
alle woning• aanpasbaar gebouwd worden. De 

'11itsen en maren' naast de voorschriften zijn 
minstens even belangrijk. 
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Tekst: drs. J. te Brummelstroete, 
Kwaliteilsdeskwl Woningbouw, Tilburg 
(voorheen werkzaam te Nieuwegein) 
en Ing. RJ. de Kloe, coOrtfmator 
Toegankelijkheid, gemeente Den Haag 

Ontwerpen v1 
Bouwbesluit 
D e 'gemicldelde mens' geldt nog 

steeds als uitgangspunt voor het 
ontwerpen van woningen en kan

toren en dat geldt ook voor het inrichten 
van de leefomgeving. Die 'gemiddelde 
mens' is nietalleen van normale lengte 
maar is ook gezond van lijf en leden. 
Mensen die - tijdelijk of permanent- niet 
aan die norm voldoen, komen dan ook in 
de problemen. Oat betekent dat deze 
mensen moeten verhuizen of- kostbare -
verbouwingen moeten laten uitvoeren. 

Maar het kan ook anders. Jaren gele
den bedacht de Nationale Woningraad, 
daarbij gesteund door de Gehandicap
tenraad ~n de SEV (Stuurgroep Experi
menten Volkshuisvesting), al dat met 
een aantal eenvoudige voorzieningen in 
woningen het veel gemakkelijker zou zijn 
deze woningen later aan te passen. De 
term aanpasbaar bouwen was geboren. 
Aanpasbaar bouwen richt zich op de 
bouw van gewone, niet-aangepaste wo
ningen, die door een enigszins ander in
richtingsontwerp (dan de gebruikelijke 
standaardindeling) voor iedereen beter 
geschiktzijn. Dezewoningen beschikken 
bovendien over een ingebouwde ftexibi
liteit om ook latere aanpassingen nog 
mogelijk te maken, als de bewoners 
slechter ter been worden of een handi
cap krijgen. 

Aanpasbaar bouwen 
Ruim tien jaar geleden startte de Natio
nale Woningraad (NWR) met een aantal 
voorbeeldprojecten om de bouwkundige 
mogelijkheden en onmogelijkheden van 
aanpasbaar bouwen te onderzoeken. 
Ook het kostenaspect werd daarbij niet 
vergeten. De evaluatie was hoopgevend: 
aanpasbaar bouwen was mogelijk bin· 
nen de gangbare maatvoering en finan
ciele grenzen van de sociale woning
bouw. Vanafdatmomentginghetde 
goede kant op met aanpasbaar bouwen. 
. De praktijkervaringen vormden de ba
sis voor verdere verfijning van de eisen 
en leidden uiteindelijk tot het Handboek 
Aanpasbaar Bouwen (NWR, 1992). 

Meer recent zijn de eisen ondergebracht 
in het Handboek voor T oegankelijkheid 
(Wijk e.a .• 1995). 

De vergrijzlng 
De bevordering van de maatschappelij
ke integratie van gehandicapten stond 
destijds bij aanpasbaar bouwen voorop. 
Meer en meer staat aanpasbaar bouwen 
in de belangstelling vanwege de toene
mende vergrijzing. Met name de behoef
te van ouderen om zo tang mogelijk zelf
standig te blijven wonen neemt toe. Dit 
heeft niet alleen gevolgen voor de wonin
gen maar ook voor de woonomgeving, 
de buurt- en/ofwijkvoorzieningen, en
zovoort. In dit verband wordt dan ook 
steeds vaker het begrip 'integrale toe
gankelijkheid' gebruikt 

Doelstelling integrate toegankelijk
heid: ledereen moet zo onafhankelijk en 
gelijkwaardig mogelijk van een gebouw 
of een woning gebruik kunnen maken. 

Voor een beter begrip kan de Ontegra
le) toegankelijkheid van aanpasb~wo
ningen worden opgedeeld in: 
• bezoekbaarheid: ledereen kan in de 
woning op bezoek komen (zonder trap
lopen); 
• bruikbaarheid: iedereen kan de ver
blijfsruimten en de voorzieningen daarin 
gebruiken (bijvoorbeeld afmetingen eet
ruimte, of bedieningshoogte van schake
laars en grepen); 
· aanpasbaarheid: goede mogelijkheden 
voor latere aanpassingen aan handicaps 
of veranderende woonwensen_ 

Bouwbeslult 
Ook staatssecretaris Tommel van VROM 
laat zich bij zijn besluit tot bijstelling van 
het Bouwbesluit vooral leiden door het 
belang dat hij hecht aan de fysieke toe
gankelijkheid van woningen, juist met 
het oog op het zelfstandig (kunnen) wo
nen van ouderen. Met name een goede 
bezoekbaarheid is daarom in de Bouw
besluitregels opgenomen. 

Per 1 juli 1997 maken de volgendevijf 
maatregelen deel uit van het Bouwbe-
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gens 
isen niet voldoende 

sluit: 
• in/bij woongebouwen waarin de wo
ningtoegangen hoger liggen dan 3 m bo
ven maaiveld dient ruimte voor een Pa· 
ter aan te brengen) lift te worden gere
serveerd; 
• in de verkeersruimte van een woonge
bouw moet ten behoeve van een draai
cirkel een vrije oppervlakte van 
1,5 x 1,5 m aanwezig zijn achter de en· 
tree, voor de liftdeur en aan het einde 
van de 
galerij; 
• opstap naar buitendeuren (voor·, 
balkon-, tuin· en terrasdeuren) van maxi· 
maal20mm; 
• de vrije doorgang binnen een woning, 
zowel op de woon- als de slaapverdie· 
ping, moet 0,85 x 2, 1 0 m bedragen; 
• het toilet moet mTnimaal 0,90 x 1,20 m 
meten. 
De eerste twee eisen gelden voorwoon· 
gebouwen, de andere drie voor afzon· 
derlijke woningen. De opgenomen maat
regelen • het zogenaamde minimum pak· 
ket • zijn weliswaar noodzakelijk om aan· 
pasbaar bouwen te realiseren, maar 
geen voldoende voorwaarden. Om dat 
doel te bereiken is meer nodig. 

Aanvullande voorwaarden 
Echt aanpasbaar bouwen, waarbij ook 
brulkbaarheid en aanpasbaarheid een 
rol spelen, kan pas gerealiseerd worden 
als een wat uitgebreider pakket maat· 
regelen wordt genomen, dat bovendien 
meer onderlinge samenhang tussen de 
gekozen maatregelen kent. 

De meer complete ontwe~ ·uitgangs· 
punten zoals die bij dit artikel zijn opge
nomen, zijn gebaseerd op het Basispak· 
ket Aanpasbaar Bouwen dat is gemaakt 
voor de gemeente Zoetermeer. Dit pak· 
ket geldt ook als basis voor de herzie
ning van NEN·norm 1814 en zal de pak· 
ketten in Den Haag en Nieuwegein bin· 
nenkort gaan vervangen. 

De set ontwerp-uitgangspunten is spe
. cifiek bedoeld als hulpmiddel bij het ont· 
werpen van woningen (de Bouwbesluitei-
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Ontwerp
uitgangspunten 

Voorbezoekbarelaan
pasbare woningplat· 
tegronden gelden de 

ontwerpuitgangspun-
ten zetals in dit over· 

zicht vermeld. 
Woning> 50 rrf (mini

mumroimtematen, 
excl. radiatotstroken, 

leidingdoorvoeren 
enz). Tekeningen 

schaal 1:100. 

.-----------------
' 

Hal, 
vrij oppervlak 
achter voordeur: 

Woonkamer 

a. zithoek 

b. •eetmat" 

c. (extra) 
tuin-/werkkamer. 
eetkeuken op 
entreeniveau: 
(vereist in drive-in
woning e.d. gecombi· 
neerd met vide naar 
woonkamer op 
verdieping) 

Slaapkamer 1: 

Toilet 

1,5x1,5 mof 
1,35 x 1,85 m 

3,0x3,4m 
(de maat van 3.6 x 3.6 1 
is gebaseerd op de 
waarborging van een 
vrije gebrulksruimte 
conform Bouwbesluit) 

2,5x2,5 m 

3,0x 4,3 m 
(of: 3,6 x 3,6 m) 

3,0x4,3 m 
(of: 3,6 x 3,6 m) 

(op entreeniveau): 0,9 x 1,2 m 
+ deur in lange 
zijde (d. Bb) 
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Trap(gat): 
rechte steektrap 
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Keuken: 

Gang, 
resp overloop: 

Badkamer: 

of: 
(trapprojectie 
binnen trap~t} 

I~l~l 
+-"---2000·---+ + 
+--noo-+ 

Vrije doorgangs-
maten deuren: 

Opstelruimte 
naast deur aan 
slotzijde 
(naar gebruiker 
toedraaiend) 

breedte <?: 1,8 m 

breedte <?: 1, 1 m 

2,15x2,15mof 
1,7 x 2,7 m 

eventueel: 

+-2150--+ 

T 
0 
11'1 

;::; 

1 
0,85 x 2,1 m 
(b x h) (d. Bb) 

0,5 m of 0,35 m 
(bij vrije diepte van 
resp. 1,5 of 1,85 m) 

Details 
De deulbel zit op de 
goede hoogte. Het is 
aHeen te hopen datde 
bewoners er niet-zo. · 
aJs bij andere wonin
gen in dezelfde straat 
• de afvalcontainers 
~ zetten. Dan is de 
bel zetfs W10T vaJide 
mensen moeilljk te be
reiken. 

Vervolg overzlcht 
Ontweqr 
uitgangspunten wo
ningplattegronden 
voorbezoekbare/aan
pasbare woningen. 

Opmerkingen: 
-Onderdorpels aan 
weerszijden niet ho-
gerdan0,02 m (d. 
Bb) 
-Bedieningselemen-
ten en/of gebruiks-
voorzieningen (zoals 
deurbel, brievenbus. 
handgrepen, licht-
schakelaars en per 
betreedbare ruimte 
tenminste een stop-
contact) aanbrengen 
in zone tussen 0,9 en 
1,2 m boven vloer-
peil; bovendien 
(0.35)/0,5 m vrij uit 
elke inwendige hoek. 

sen voor woongebouwen blijven daarbij 
uiteraard gewoon geldig). De eisen van 
het Bouwbesluit zijn aangewld met een 
aantal andere criteria die een betere on
dertinge samenhang geven !n een bete
re (aanpasbaarheids)prestatie van de 
w~mingen kunnen opleveren. 

De Bouwbeslulteis voor de vrije door
gang binnen een woning van 0,85 x 
2. 1 0 m. zowel op de woon· als slaapver
dieping, levert bijvoorbeeld nauwelijks 
de gewenste prestatie opals niet ook 
een minimum trapgabnaat vastllgt. En 
een bezoekbaar toilet kan ondanks de 
minimum afmetingen van 0 ,90 x 1,20 m 
toch niet bezoekbaar blljken als de posi
tie en draairichtlng van de deur niet 
goed is de breedte van de gang ter plaat
se onvoldoende Is. 

Om al in de ontwerpfase bruikbaar
heid en aanpasbaarheld van de wonin· 
gen aandatht te geven, zijn minimum
ruimtematen voor diverse verblijfs· en 
verkeersgebieden billnen de woning op
genomen. Deze ruimtema~n zijn afge
beeld op schaal 1 : 1 00, zodat de archi
tect/ontwerper deze maten 'standaard' 
in het ontwerpproces kan meenemen. 

Betere wonlngen 
De Bouwbesluiteisen voor aanpasbaar. 
bouwen gelden als basis voor aanpas· 
baar bouwen. Door ook de ontwerp-uit
gangspunten mee te nemen kunnen ech
ter veel betere aanpasbare woningen 
ontstaan. Dit geldt niet alleen voor ge
handicapten en oucleren maar voor ie
dereen. 

De ontwerpuitgangspunten hebben 
niet de pretentie dat voor deze woningen 
in alle gevallen geldt dat (gedwongen} 
verhuizing van een gehandicapte voor
komen kan worden. lmmers, een bewo
ner van.een traditioneleiijtjeswoning 
(wonen beneden en slapen boven) zal -
indien hij/zij permanent in een rolstoel 
terecht komt • zelfs na plaatsing van een 
lift, niet 'passend' wonen. 

Binnen de normale variatle van nieu
we aanpasbaar gebouwde woningen zul
len echter ook begane grondwoningen 
en gelijkvloerse appartementen voorko
men die weVbeter geschikt zijn voor de
ze 'gedwongen' verhuizers. Daamaast 
geeft een beperkte voorraadstrategie 
die is gericht op instandhouding van de 
bestaande mindervalidenwoningen en 
de aanwezigheid van bijvoorbeeld Fo
cuswoningen, extra ruimte om in allege
vallen een passende woning te vinden. 

Het toepassen van de ontwerpuit· 
gangspunten in de woningnleuwbouw 
hoeft in principe geen extra kosten met 
zich mee te brengen.• 
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