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1. INLEIDING 

Dit is het verslag van het ontwerp dat gemaakt is voor het 
afstudeerprojekt (Sociale Woningbouw) 2

• Het doel van het 
afstudeerprojekt was het ontwerpen van een milieubewuste 
en betaalbare seniorenwoning waarbij kwaliteit en vormge
ving niet uit het oog verloren mogen worden. Aangezien het 
niet direkt mogelijk was -vanwege mijn beperkte kennis van 
deze aspekten- hiervoor een ontwerp te maken is eerst een 
voorstudie gemaakt naar milieubewust bouwen en goedkoop 
bouwen. Deze voorstudie is samen met het "Seniorenlabel" 
het handvat geweest tijdens de ontwerpfase. In deze ont
werpfase speelde ook kwaliteit en vormgeving een belangrij
ke rol. 

In de voorstudie is voorlopig programma van eisen opge
steld. Dit programma van eisen kan aangevuld worden met 
de resultaten uit deze voorstudie. Het voorlopig programma 
van eisen ziet er als volgt uit: 

Voorlopig programma van eisen 
We onderscheiden het stedebouwkundig programma- en het 
bouwkundig programma van eisen. 

STEDEBOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN EISEN: 
• Grenzen van de bebouwing: 
De bouwlokatie is het gehele Picusterrein te Eindhoven. De 
grenzen aan de bouwlokatie warden gevormd door de Ton
gelresestraat, de Kanaaldijk, de Tenierslaan en de Willem 
van Konijnenburglaan. Dit terrein is ongeveer 4 HA groat als 
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we er vanuit gaan dat de Praxis behouden blijft. 
• De bebouwingsdichtheid moet 50 woningen per hectare 
zijn. In het totale gebied zullen zodoende 200 woningen 
gebouwd moeten warden. 
• Er mogen in het plan niet meer dan 5 bouwlagen worden 
toegepast. 
• Op te nemen functies: 

o Tweepersoons seniorenhuisvesting, ook geschikt 
voor eem persoon 
o woningen uit de vrije sector voor niet-senioren; 
o Extra winkel in lokatie voor dagelijkse inkopen. 

•Type huisvesting: Sociale woningbouw: HAT-eenheden 
met gemeenschappelijke voorzieningen, en vrije sector: zelf
standige HAT-eenheden. 
• Financieringscategorie: Sociale huursector en vrije sector. 
• Woninggrootte: ~50 m2

. 

BOUWKUNDIG PROGRAMMA VAN EISEN: 
Het bouwkundig programma van eisen is opgebouwd uit de 
volgende punten: 

D A: De woning moet voldoen aan bepaalde minimum 
kwaliteitseisen en moet de volgende functies herbergen: 

o woonkamer 
o slaapkamer 
o tweede slaapkamer/werkkamer 
o (gemeenschappelijke) keuken 
o sanitair 



o (gemeenschappelijke) barging; 

OB: De woningen moeten milieubewust zijn; 

O C: De woning moet voldoen aan technische eisen die 
gesteld warden door senioren (=55+); 

OD: De bebouwing moet een architectonische kwaliteit 
hebben; 

O E: De woning moet goedkoop zijn; 

0 f: Overige eisen. 

In dit programma warden 5 hoofdeisen gesteld aan de wo
ning. Dit zijn de punten A, B, C, D, E en dan F. Dit is ook de 
volgorde van belangrijkheid. Het gaat er in eerste instantie 
om dat er een kwalitatief goede woning ontstaat. In de twee
de plaats moet de woning milieubewust zijn. Pas hierna ko
men de eisen die senioren stellen en tenslotte moet de wo
ning een architectonische kwaliteit bezitten en goedkoop 
zijn. In het ontwerpproces wordt ook rekening gehouden met 
deze volgorde van belangrijkheid. 
Hieronder worden deze punten verder uitgelegd. 
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o A: Minimum kwaliteitseisen 
Dit houdt in: 

• Het bouwbesluit hanteren als uitgangspunt; 
• De woningen moeten een extra goede geluidsisolatie heb
ben. Dit houdt in: 

gewone geluidarme 
woning woning 

geluidwering gevel 20 dB(A) 25 dB(A) 
verblijfsgebieden in woningen 

l(lu) 2:: + 5 dB 2:: +10 dB 
l(co) 2:: + 10 dB 2:: +15 dB 

tussen kamers in woningen 
l(lu) 2:: - 20 dB 2:: -15 dB 
l(co) 2:: - 20 dB 2:: -15 dB 

L(IA) (installatielawaai) 
sanitair s 30 dB(A) 

tussen woningen 
toilet 
mechanische ventilatie 
CV 

L(IA) in woningen 
tussen ruimten 

Bron: [15) 

s 25 dB(A) 
s 30 dB(A) 
s 25 dB(A) 

s 30 dB(A) 

Hiervoor zullen verschillende maatregelen getroffen moeten 
warden. Deze maatregelen zijn te nemen op het niveau van 



de lokatie en het ontwerp. De bewoners spelen ook een 
grote rol. 
Maatregelen die genomen kunnen warden met betrekking 
tot geluid staan in bijlage 5 van de voorstudie. 

a B: Milieubewust 
Dit houdt in: 
a) Bewust omgaan met BSA; 
b) Een juiste keuze voor bouwmaterialen; 
c) Bewust omgaan met energie, water, installaties, de wo

ningindeling, gezondheid van de bewoners en een ge
zonde inrichting van de stedebouwkundige lokatie. 

ad a) 
• Hieronder wordt een scherpere eis verstaan dan de over
heid stelt (ten opzichte van 1986): 
o Verminderen van het gebruik van eindige grondstoffen 

met 20% (Overheid: 5% in 2005); 
o Toename van de toepassing van secundaire grondstof

fen van 60% in 1990 tot 90% in 1995 (Overheid: 90% in 
2000); 

o Vermindering van het volume van afval met 20% (Over-
heid: 5%) 

De maatregelen die hiervoor genomen moeten warden staan 
vermeld in de tabel van deel 2 van de voorstudie, onder 
'afval'. 

ad b) 
• Hieronder wordt verstaan het toepassen van bouwmateri-
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aal dat als meest milieusparend alternatief naar voren komt 
in Nederlandse onderzoeken naar een milieubewuste keuze 
voor bouwmaterialen. Welke bouwmaterialen dit zijn staat 
vermeld in de tabel van deel 2 van de voorstudie. In de 
meest rechtse kolom worden de milieubewuste bouwmateri
alen gekozen voor dit afstudeerprojekt. 

ad c) 
• Dit houdt in: 
o Het verminderen van het huidige energie- en waterver

bruik in de woning ten opzichte van het verbruik in 
1995; 

o Het toepassen van oneindige energiebronnen zoals 
zonneenergie; 

o Het toepassen van installaties met een zo hoog moge
lijk rendement en een zo laag mogelijke uitstoot van 
schadelijke stoffen; 

o Een woningindeling waarin leidinglengtes zo kort mo
gelijk gehouden warden en gebruiksarme ruimten gren
zen aan de geluidsbelasting van buiten; 

o Het waarborgen van de luchtkwaliteit, tegengaan van 
vocht en schimmels en het weren van geluidsoverlast; 

Maatregelen die genomen kunnen warden om dit te berei
ken warden vermeld in de tabel uit deel 2 van de voorstudie. 

a C: Senioren 
• Wat betreft de kwaliteit warden er minimumeisen gesteld 



aan de seniorenwoning. Deze minimumeisen worden weer
gegeven in het Senioren/abelvan de SEV. Voor de sp~ifie
ke eisen verwijs ik naar deze literatuur [1 O]. 

a D: Goedkoop 
• Dit houdt in dat de woning voor de bewoner(s) niet meer 
mag kosten dan f 660,- per maand. Dit is het totaal van alle 
kos- ten. Hierin zitten dus ook de exploitatiekosten: kosten 
van energie, water en gasverbruik, kosten van onderhoud, 
etc. Zie verder bijlage 8 van de voorstudie: Uitgangspunten 
goedkoop bouwen. 

a E: Architectonische kwaliteit 
• Er meet een omgeving ontstaan die interessant is voor de 
mens en aansluit bij de menselijke maat en beleving. Dit 
houdt concreet in: De bouwhoogte mag maximaal 5 lagen 
zijn, de wegbreedte maximaal 7 meter en de afmetingen van 
onbebouwd terrain maximaal 50*50 m2

. Tevens moeten de 
bewoners het idee hebben dat hun woning speciaal is en 
dat hun woning niet opgaat in de massaliteit van het geheel. 
•De vorm van de bebouwing meet de aparte uitstraling 
hebben van een specifieke architectuur, die anders is dan 
het standaard rijtjeshuis en verwijst naar milieubewust bou
wen. 

• Het is van groat belang dat de bewoners trots kunnen zijn 
op het gebouw waarin ze wonen. Een herkenbare en met 
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aandacht ontworpen entree met hal geeft bewoners en be
zoekers het gevoel dat ze welkom zijn. Tevens zal dit waar
schijnlijk leiden tot regelmatiger onderhoud en schoonma
ken. 

a F: Overig 
•Er zal in het ontwerp gestreefd moeten warden naar een 
hoge mate van controleerbaarheid van het openbare- en 
semi-openbare terrain. Dit meet tot stand komen door over
zichtelijke plekken en een geed zicht op deze plekken vanuit 
de woning, goede verlichting 's avonds, de mogelijkheid tot 
sociale ontmoetingen in de directe omgeving van de woning 
en een lichte mate van sociale controle door de bewoners. 

• Het ontwerp zal inspirerend moeten zijn voor de huidige 
bouw. Dit betekent dat niet altijd aan het bouwbesluit vol
daan kan worden. Directe uitvoering van het uiteindelijke 
plan zal zodoende niet meteen mogelijk zijn. Het definitieve 
ontwerp meet op de grens liggen van wat direct uitvoerbaar 
is en wat in de toekomst uitvoerbaar meet zijn. 

• Er meet gestreefd warden naar een hoge mate van ge
meenschappelijkheid in het ontwerp. Hiermee wordt be
doeld: 

a. Streven naar zoveel mogelijk gemeenschappelijk gebruik 
van huishoudelijke voorzieningen. Hieronder kunnen vallen: 

- wasmachine; 
- (televisie); 



- gereedschap; 
- schoonmaakuitrusting- en middelen. 

b. Gemeenschappelijk gebruik van (semi) openbare ruimten 
direct om de woning. Hieronder kunnen vallen: 

- keuken; 
- bergingen/opslagruimtes (voor afval, fietsen); 
- tuinen; 
- ontsluitingswegen. 

c. Een plattegrond die gericht is op gemeenschappelijkheid 
door concentraties van ruimtes om een semi-openbare ruim
te heen. 

•In de stedebouwkundige situatie moet gestreefd worden 
naar een zo hoog mogelijke bebouwingsdichtheid waarbij de 
bewoners tech de mogelijkheid behouden om gebruik te 
maken van een tuin. Deze tuin moet zo dicht mogelijk bij de 
woning liggen: maximaal 50 horizontale meters en met in
achtneming van het behoud van het sociaal welbevinden. 

• Het streven naar het stimuleren van het sociaal welbevin
den van de bewoners is eveneens een eis. Het behoudt van 
het sociaal welbevinden houdt in dat de bebouwing in ieder 
geval geen onmenselijke maten of verhoudingen bevat en 
dat iedere bewoner een eigen specifieke plek heeft die her
kenbaar is in het totaalbeeld van de bebouwing. Ook moet 
iedere bewoner kunnen beschikken over een stuk tuin en 
meet men zich veilig voelen. 
Natuurlijk meet hier veel meer ender vallen, maar in dit afstu
deerverslag wordt dit ingeperkt tot de technische mogelijkhe-
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den waar de ontwerper invloed op heeft. Dit terwijl andere 
aspecten, zeals de hoogte van het inkomen, de maandhuur 
van de woning, de medebewoners en individuele problemen 
waarschijnlijk oak een grate rol spelen. 

Voor her aanvullend programma van eisen wordt verwezen 
naar de resultaten van de voorstudie. 
De rest van het verslag bestaat uit het weergeven van de 
resultaten die bereikt zijn. De volgorde van belangrijkheid is 
hierbij wat veranderd. 
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0 VORMGEVING 

o.o inleiding 
Om een eerste indruk te krijgen van het ontwerp wordt eerst 
het hoofdstuk 11Vormgeving 11 behandeld. De bespreking be
gint op stedebouwkundig niveau en daalt geleidelijk af tot 
het niveau van het interieur. 

0.1.0 stedebouwkundige situatie 
De gekozen lokatie ligt in Eindhoven aan de Tongelrese
straat en aan het kanaal {V1 } . 

{V1} 

In de direkte omgeving liggen grote gebouwen zeals het 
Nutsbedrijf, het Dafmuseum, de Picusfabriek, de Praxis en 
andere bedrijven. Deze grootschalige bebouwing strekt zich 
verder uit langs het kanaal doordat zich hier langs diverse 
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kantoren en bedrijven hebben gevestigd. Het kanaal vormt 
een grote open streep die door d~ stad heen is getrokken. 
Een brede kade waaraan soms een schip is afgemeerd 
vormt hier het beeld {V2}. 

{V2} 

Verderop staan langs het kanaal containers en vrachtwa
gens. Een brug over het kanaal even verderop versterkt het 
karakter van onpersoonlijke openbare gebieden. 
Openbaar green is in de wijk niet aanwezig. Het beperkt zich 



tot bomen en struiken langs ruim opgezette, brede straten. 
Elementen met een historisch karakter worden gevormd 
door de aanwezigheid van een pas gerestaureerde stalen 
brug over het kanaal, het Dafmuseum en de witte woning 
met de klok {V3} daar tegenover. 

{V3} 
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Deze concentratie van historische kenmerken is zo een ka
rakteristieke hoek in het plangebied. 

0.1.1 karakter 
De lokatie ligt op de grens van een volksbuurt en een duur
dere buurt. In deze laatste komen een ambassadegebouw, 
villa's en kantoorgebouwen voor. In de volksbuurt zijn de 
straatjes smal en raast de plaatselijke jeugd op brommertjes 
door de buurt. De lokatie ligt ook op de grens met het be
drijventerrein dat aan het kanaal ligt {V4}. 

{V4} 



0.1.2 keuze van de lokatie 
Deze lokatie is gekozen omdat er in Eindhoven een tekort is 
aan betaalbare woningen voor de laagstbetaalden uit de 
samenleving. Juist in de groeiende groep van senioren is in 
de tijd een tekort ontstaan. 
Het is een gunstige lokatie voor senioren. Het ligt immers in 
de buurt van het centrum van Eindhoven terwijl het tech een 
rustige buurt is. Tevens zijn er al voorzieningen van open
baar vervoer aanwezig met bushaltes op loopafstand voor 
senioren. De mogelijkheid om op de lokatie een grate serie 
woningen te plaatsen -wat bouwkostenverlagend werkt- spe
elde ook een belangrijke rol. 

0.1.3 ontsluitingen 
De drukste weg in de direkte omgeving is de Tongelrese
straat. Dit is ook de belangrijkste ontsluitingsweg voor de 
lokatie. Het is een lange brede weg met veel geparkeerde 
auto's aan een brede stoep. De bebouwing bestaat hoofdza
kelijk uit woningen. Over deze straat loopt ook de buslijn die 
naar het centrum gaat en in de andere richting naar de win
kels. Hoewel de winkels niet op loopafstand liggen is de 
lokatie tech geschikt voor senioren vanwege de buslijnen. 
Het station ligt op ongeveer 1.5 kilometer en is bereikbaar 
met een andere buslijn. 

0.1.3 toekomstige ontwikkelingen 
In de toekomst zal de Picusfabriek gesloopt warden. Het 
ontstane gat wordt opgevuld met woningbouw {V5}. 
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{VS} 

0.2 de lokatie 
De lokatie is in totaal 5 hectare groat (225*225 m). Bij de 
gestelde bebouwingsdichtheid van minimaal 50 woningen 
per hectare kunnen er minimaal 5*50=250 woningen ge
bouwd worden. In dit projekt wordt uitgegaan van de bouw 
van 100 seniorenwoningen waarvoor een ontwerp wordt 
gemaakt. De rest van de woningen zullen gerealiseerd wor
de~ in de vrije sector zodat toch een gevarieerde bevol
kingsopbouw ontstaat.. 



0.3 conclusies 
Op de lokatie zelf zullen wat voorzieningen geplaatst moeten 
worden als een brievenbus, een telefooncel, een postkan
toortje, een cafe, een winkeltje en een verzorgingspunt om 
de meest ideale situatie te creeren. De voorzieningen zullen 
in het centrum van het plangebied gerealiseerd moeten, 
fungeren als ontmoetingsplaats en zullen voor de nodige 
levendigheid moeten zorgen {V6}. 

{V6} 
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Wat betreft de routes in het plangebied moeten er in ieder 
geval twee wandelpaden zoveel mogelijk rechtstreeks naar 
de bushaltes moeten gaan. 
De bebouwing zal zo moeten zijn dat het binnengebied op 
de lokatie visueel en fysiek wordt afgeschermd van de druk
ke Tongelresestraat. Dit is om geluidhinder en doorgaand 
verkeer te weren in het centrum van de lokatie. Hier heeft 
immers het langzame verkeer de overhand vanwege veilig
heid en uit milieuoogpunt. De afscherming kan gerealiseerd 
worden door nauwe doorgangen te maken naar de Tongel
resestraat en door aan deze kant een hoge bebouwing te 
realiseren. Dit meet eveneens gelden voor de zijde aan de 
Noord-Oost kant van het terrain. Aan de zuidkant kan de 
bebouwing open zijn en lager aangezien de kanaalkant niet 
druk is en om zo de zon binnen te laten dringen in de loka
tie. 
De bebouwing zal op het zuiden georienteerd worden zodat 
gebruik gemaakt kan warden van passieve zonneenergie. In 
het centrum van de lakatie zal een groengebiedje gecreeerd 
moeten worden. Dit geeft tevens de mogelijkheid voor een 
vijver waarin het grijze water uit de woningen op geloosd 
kan warden. 
Verder zal de historische hoek behouden moeten blijven 
zodat aan die zijde het orientatiepunt in de wijk behouden 
kan blijven. 

0.4 voorstel vlekkenplan 
Het voorstel is om de woningen niet geheel op het zuiden te 
orienteren. De apwarming van vertrekken 's zomers zal hier
door kleiner zijn. Dit is gunstig voor senioren die het toch al 



sneller warm hebben in de zomer. In het vlekkenplan is ge
kozen om de bouwmassa's haaks op elkaar te zetten {V7}. 
Dit kan namelijk de mogelijkheid tot sociale ontmoetingen 
vergroten en vergroot tevens de controle die uitgeoefend 
wordt in de direkte omgeving van de woning. Dit leidt wel
licht tot een grotere veiligheid van de gebouwde omgeving 
doordat crimineel gedrag zo eerder opvalt en dat ongeluk
ken in en om de woning zo eerder door buren gesignaleerd 
kunnen warden. Het wordt overigens aanbevolen dat de 
entreedeur vanuit twee andere woning en zichtbaar is [1 O]. 

{V7} 

Zichtlijnen en controle van het openbare gebied spelen dus 
een grote rol. Ramen in de kopgevels dragen hieraan bij. 
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0.5 beschrijving bouwmassa 
De lengte van de rijen zijn 3 woningen breed. Het bouwen 
voor senioren brengt met zich mee dat een gelijkvloerse 
woning is ontworpen, waarin geen hoogteverschillen over
brugt hoeven te warden. Doordat de woningen op elkaar 
gestapeld worden tot maximaal 4 of 5 lagen, wordt op gron
dkosten bespaard en wordt een wat meer stedelijk karakter 
bereikt. De woning wordt bereikt via een centraal trappen
huis waarin zich ook een lift bevind en de galerijontsluiting 
aan de noordkant van het complex. 
De platte grasdaken op het zuid-westen zijn een optie en 
fungeren als gemeenschappelijk dakterras voor de woningen 
op de verdieping en leveren een extra kwaliteit. Zij zijn via de 
galerij -die afgesloten is met glas- te bereiken. De overige 
daken zijn op aanbevelen van milieuclassificaties hellend en 
eveneens begroend. Deze groene daken zullen waarschijnlijk 
bijdragen aan een verwijzing naar milieubewust bouwen. De 
variatie in platte en hellende daken op verschillende niveau's 
geett een noodzakelijke atwisseling. Het dakoverstek is een 
opvallend kenmerk en zorgt ervoor dat regen op een afstand 
gehouden wordt en de zon niet direkt naar binnen schijnt. 

Ook de keuze van het bouwmateriaal hout voor de gevelbe
kleding (western red cedar (duurzaam hout) voor delen die 
blootgesteld zijn aan weer en wind en hergebruik vloerhout 
voor delen die achter de afgedichte galerij zitten) geeft een 
specifieke uitstraling en zal wellicht bijdragen aan het idee 
dat hier geen doorsnee woningen zijn gebouwd, maar wo
ningen waarbij bewuster is omgegaan met de keuze van het 



bouwmateriaal. Het hout hoeft niet verduurzaamd of geschil
derd te worden. 
Het effect van de grasdaken en het toepassen van hout is 
een vriendelijke uitstraling van het geheel. De afmetingen 
van de bouwmassa en gevelopeningen zijn klein gehouden 
om zo niet teveel af te wijken van de menselijke maten. Gro
te vlakken met een koud karakter komen zo niet voor. Naar 
mijn inzien moet dit wel een positief effect hebben op de 
waardering van de ontworpen omgeving. 

Aan de zuid-oost en zuid-west kant bevinden zich balkons. 
Zo heeft elke woning een eigen buitenruimte. Daze balkons 
dienen tevens ats zonwering. 

0.6 bouwmassa en omgeving 
De woningen op de beganegrond hebben een tuin aan de 
zuidzijde {VS}. 
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De wat koelere noordzijde leent zich dan goed voor de ont
sluitingswegen. Via de galerij en de lift komt men in het cen
trale deel van de bouwmassa en kan men twee kanten op. 



Aan de noordzijde zullen de nodige parkeerplaatsen zijn en 
de verharde weg voor fietsers en auto's. 
De volgende bouwmassa ligt ernaast op zo'n manier dat de 
bouwmassa's een gebied afschermen waar zich tuinen be
vinden. De bouwmassa's aan de zuidkant hebben de ontslui
ting aan de zuidkant. Door de vermenging met woningen uit 
de vrije sector wordt de andere indeling die hiervoor nodig is 
mogelijk. 

0.7 plattegrond {V9} en bijlage VORM 1 

{V9} 

l"-1 
c 

N 
c 
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0 
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(./) 
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PLATTE 

Uit literatuur [1 O] volgt dat een drie-kamer woning gewenst is 
door senioren. Naast de woonkamer, hoofdslaapkamer en 
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de tweede slaapkamer/werkkamer bevindt zich in de platte
grond ook de keuken, het sanitair en een barging. Zij vol
doen minimaal aan de afmetingen die geeist warden door 
senioren. 
Aan de noordzijde bevindt zich de galerij dus ook de entree 
van de woning. Er is gekozen om aan deze kant ook de 
keuken, het sanitair en de tweede slaapkamer/werkkamer te 
situeren. Dit kan dan als buffer werken voor geluidsoverlast 
vanaf de galerij. Tevens zijn dit ruimten die niet zozeer opge
warmd hoeven te worden door de zon. Aan de zuidzijde kan 
zo wel gebruik warden gemaakt van passieve zonneenergie 
in de woonkamer. De woonkamer heeft een direkte verbin
ding met het balkon op de zuidzijde. 
Vanuit milieu en praktisch oogpunt zijn de leidinglengtes van 
water, gas en afvoer van afvalwater kort gehouden door de 
keuken en het sanitair bij elkaar te leggen. 
Voor senioren zijn drie relaties tussen vertrekken belangrijk: 

- tussen woonkamer en hoofdslaapkamer 
- tussen woonkamer en keuken 
- tussen hoofdslaapkamer en sanitair (maximaal 2 deuren) 

Verder is er voldoende ruimte voor een zitplek (3*3.4m), de 
eetplek (2.5*2.5m) en kastenruimte In de keuken is ruim 
voldoende breed (>1.5m) voor rolstoelgebruikers. Dit geldt 
ook voor deuropeningen (0.85 m) en het sanitair (draaicirkel 
met d = 1.5m). Verd er is hierbij van belang dat er voldoende 
opstelruimte is voor de deuren. Dit in verband met eventueel 
rolstoelgebruik. 
De barging heeft net als de slaapkamer een grote vaste kast. 



Details zijn de tweede aansluiting van televisie en telefoon in 
de hoofdslaapkamer, de douchekranen die niet onder de 
douchekop zitten, lichtpunten bij de buitendeuren, verlich
ting op aanrecht en kookplaats en het aanrecht dat uit zicht 
is van de woonkamer. 

0.8 globale beschrljving 
materiaalgebruik 
Uit milieuoogpunt is gekozen voor houtskeletbouwelementen 
in de gevel, houten vloeren en daken met extra geluidsisola
tie en voor de woningscheidende wanden een systeem van 
kalkzandsteen elementen die droog zijn gestapeld in een 
houten frame en daardoor herbruikbaar zijn na de sloop van 
de woning. Het extra dikke isolatiepakket (Rc=3.3) bestaat 
uit gerecyclede papiersnippers en onder de begane grond 
vloer thermokussens van zeer dun aluminium. 

bouwmethode 
Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar het gebruik van 
prefab elementen. Hierom warden de gevels volledig prefab 
in het werk aangeleverd met een afmeting van 2.4*4.2 m. 
Ook de vloeren warden geprefabriceerd. Zij overspannen 4.2 
m en zijn maximaal 2.4 m breed (of een veelvoud van 0.6 
m). 
Het systeem voor de woningscheidende wand is vergelijk
baar met een houten skelet waarin de kalkzandsteen ele
menten in warden geplaatst, zie bijlage BOUWMATERIAAL 1. 
Ook deze elementen warden volledig geprefabriceerd. 

stabiliteit en sterkte 
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De bouwmethode van de woning is te vergelijken met die 
van houtskeletbouw. De stabiliteit wordt dus op dezelfde 
manier verkregen: De woningscheidende wanden zijn in 
langsrichting stabiel gemaakt door een multiplex beplating 
en vangen zo de windbelasting tegen de langsgevels op. De 
langsgevels zijn op dezelfde manier stabiel gemaakt en van
gen via de krachtsoverdracht van de stijve vloer (door multi
plex) de windbelasting tegen de kopgevel op. Volgens con
structeur Harry Jansen (specialisme constructief ontwerpen) 
van de Technische Universiteit te Eindhoven levert dit geen 
problemen op. 

De vertikale belasting wordt gedragen door de wanden van 
kalkzandsteen. Via de funderingsbalken wordt deze kracht 
overgedragen op de funderingspalen. Doordat kalkzand
steen een hoge drukkracht op kan nemen is het mogelijk om 
in meerdere verdiepingen te bouwen). 

binnenklimaat 
Er is geen mechanische ventilatie. Dit kan doordat de keu
ken is afgesloten van de woonkamer en het sanitair aan de 
gevel is geplaatst. De woning wordt dus natuurlijk geventi
leerd. Ook in de afsluiting van de galerij zitten delen die 
geopend kunnen worden. 
Het toepassen van de kalkzandsteen in de systeem wand 
heeft het voordeel dat warmte overdag geaccumuleerd kan 
warden en 's nachts weer afgegeven. Dit resulteert in een 
temperatuurnivellering (bij grote temperatuurschommelingen) 
die in lichte woningen zo noodzakelijk is voor een aange
naam binnenklimaat. 's Zomers kan teveel warmte de wo-



ning binnenkomen. De balkons boven de woonkamer, het 
dakoverstek en de zonwering verhinderen dit. Verder zorgt 
een CV-installatie voor de opwarming van vertrekken in de 
winter. 
De geluidwering zal waarschijnlijk voldoen aan het gestelde 
in het bouwbesluit. De heer Hak van de Technische Universi
teit Eindhoven, die gespecialiseerd is in de akoestische ei
genschappen van woningen schat de geluidwering van de 
woningscheidende muur gelijk aan een verlijmde constructie 
van kalkzandsteen, mits de voegen goed zijn uitgevoerd. 
Exacte meetgegevens uit de praktijk moeten daarover uit
sluitsel geven. 
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1.1 AARDE 

1.1.A AFVAL 

1.1.A.O inleiding 
In dit gedeelte wordt van de ontwarpen woning de hoeveel
heid materiaal berekend die nodig is bij de bouw. Tevens 
warden de haeveelheden afval en inzet van secundaire 
grondstaffen berekend. Deze cijfers warden vergeleken met 
de referentie tuinkamerwoning van NOVEM (de gemiddelde 
rijtjeswoning in Nederland). 

1.1.A.1 uitgangspunten afvalberekening 
De haeveelheden materiaal en bauw- en slaopafval warden 
berekend van de referentie tuinkamer woning en het ge
maakte antwerp om zo de prestatie van het ontwerp te 
kunnen beoardelen. Er is gekozen voor een vergelijking met 
deze referentiewoning aangezien de nederlandse woning
voorraad voor een groot deel (1/3-deel) uit deze woning 
bestaat. De vergelijking wardt dus gemaakt met de gemid
delde woning die in Nederland gebouwd wordt. 
Voor de vergelijking wordt uitgegaan van de situatie dat er in 
het verleden al een referentiewoning en een ontwerp ge
bouwd is. Seide gebouwd met nieuwe materialen. Het ge
bruik van secundair materiaal is hierbij null. De berekening 
van hoeveelheden materiaal en afval gaat er nu vanuit dater 
secundair materiaal gebruikt kan warden van de vorige 
generatie woningen. Het resultaat is za een momentopname 
tussen de eerste en tweede generatie woningen. Het werke-
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lijke beeld zal complexer zijn aangezien dan bepaald maet 
warden hoe vaak bepaalde delen her te gebruiken zijn. Aan
gezien dit eigenlijk een aparte studie zou vragen is dit ach
terwege gelaten. De vergelijking is dus zeer globaal en geeft 
slechts een groffe indicatie. 

Er is ook een verschil tussen beide woningen. De referentie 
tuinkamerwoning wordt bewoond door gemiddeld 2. 7 perso
nen. Dit is de gemiddelde gezinssamenstelling [1]. Het ge
maakte ontwerp zal bewoond warden door gemiddeld 2.0 
personen. De totale hoeveelheid afval die ontstaat bij beide 
woningen zal daarom gedeeld warden door het aantal bewa
ners van de woning. De vergelijking zal dus per persoon zijn. 
Voor de berekening van hoeveelheden wordt bij het ontwerp 
uitgegaan van 3 bouwlagen. De platte daken die als dakter
ras dienst doen zijn er als optie. 

In de berekeningen warden alleen de hoeveelheden bere
kend die vrijkomen in de ruwbouwfase. In deze fase komt 
het overgrote deel van afval vrij en wordt het meeste materi
aal gebruikt. Voor de afbouwtase is een schatting (zie bijlage 
AFVAL 1) gemaakt van de hoeveelheden. Het is wel bekend 
[2,bl42] uit welke fracties dit bestaat (43% steenachtig en 
35% hout). Voor de afbouwfase wordt een schatting aange
nomen van 1 O ton afval. 

Hoe men strategisch om kan gaan met afval staat in bijlage 
AFVAL 2. Hier wordt ook wat algemene achtergrondinforma
tie gegeven. 



f. f.A.2.0 u/tgangspunten hergebrulk van afval 
Er wordt vanuit gegaan dat afval alleen buiten de (woning
bouw-) sector toegepast kan warden (nuttig gebruik) als er 
een tekort van dit materiaal is: er is dan een afzetmogelijk
heid. Voor betonpuingranulaat geldt dit niet. Hiervan dreigt 
een overschot te ontstaan. 
Betonpuingranulaat kan voor 20% het grind in beton vervan
gen. 20% van betonafval kan dus -na bewerking- hergebruikt 
word en. 
Een werkvloer van beton zal na sloop niet herbruikbaar zijn 
vanwege de verontreiniging met aarde. 
Houten heipalen zijn voor de helft herbruikbaar, betonnen 
voor 20%. 
De begane grondvloer van de referentiewoning is niet her
bruikbaar (broodjesvloer met polystyreen isolatie) aangezien 
de isolatielaag aan het beton is gehecht. 
De kanaalplaatvloeren hebben geen isolatielaag en zijn dus 
voor 20% herbruikbaar. Dit geldt ook voor de dekvloer. 
Gemetselde muren van baksteen zijn alleen nuttig toe te 
passen als toeslag in beton met een maximum van 10%. 
Hergebruik is onmogelijk als er al betonpuin in nieuw beton 
verwerkt zit. Aangezien hier vanuit wordt gegaan is herge
bruik van baksteen onmogelijk. 
Van prefab HSB-elementen zijn alleen de stijlen her te ge
bruiken. Van houten vloeren zijn de vloerbalken, het zand en 
vloerdelen herbruikbaar die niet aan de oppervlakte liggen. 
60% van het hout dat gebruikt is voor de begane grand 
vloer zal hergebruikt kunnen warden. Er wordt hier vanuit 
gegaan dat 40% uitvalt door beschadiging of aantasting 
door schimmel of vocht. 
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Van de dakbedekking met vegetatie zal 60% herbruikbaar 
zijn. De substraatlaag is herbruikbaar in een nieuw vegetatie
dak. De begroening kan als compost hergebruikt warden in 
de substraatlaag. Bij het aanleggen van het vegetatiedak zal 
5% bouwafval ontstaan. Hierbij is aangenomen dat het stor
ten van de grond op het dak evenveel bouwafval veroorzaakt 
als het storten van beton: 5%. 

Voor het hergebruik van sloopafval worden dezelfde uit
gangspunten gehanteerd. Dit resulteert in kolom E. Kolom F 
is het totaal van het toegepaste materiaal in de woning. Dit 
houdt in: F=A+C. De hoeveelheid bouwmateriaal die beno
digd is voor het bouwen van een woning is namelijk gelijk 
aan de hoeveelheid bouwmateriaal dat aangevoerd wordt op 
de bouwplaats. De hoeveelheid secondair bouwmateriaal dat 
ingezet kan worden is gelijk aan D+E: de hoeveelheden 
afval die herbruikbaar zijn in een nieuw ontwerp. 

1.1.A.2.1 berekening van de hoeveelheden materiaa/ en 
atval van de tuinkamer reterentiewoning 
1.1.A.2.2 hoevee/heden materiaal 
In tabel A1 staan de hoeveelheden bouwmateriaal die nodig 
zijn voor het bouwen van de woningen per bewoner weerge
geven: 



TABEL A1 HOEVEELHEDEN BOUWMATERIAAL 

referentiewoning: 
ontwerp: 

totaal per bewoner 
141 ton 52 ton 
69 ton 35 ton 

1.1.A.2.3 terugkoppeling eisen 

resultaat 

afname met 
(52-35)/52*-
100%= 33% 

Eis PVE: 20% minder bouwmateriaal toepassen ten opzichte 
van de referentie. GEREALISEERD: JA I NEE 

N.B. Het overheidsbeleid met betrekking tot bouwmaterialen 
en afval richt zich in beleidslijn A op de 11Vermindering van 
het gebruik van eindige grondstoffen van 5% in 2005 en 
2.5% in 2000". Dit is de centrale doelstelling in het NMP-be
leid [4,bl5]. 
VOLDOET AAN OVERHEIDSRICHTLIJNEN: JNNEE 

Dit wordt vooral gerealiseerd door gebruik te maken van het 
bouwmateriaal hout. Ook het bouwen in meerdere lagen 
doet de hoeveelheden bouwmateriaal van de fundering afne
men die toegerekend kunnen worden aan de woning. Per 
woning is er immers een fundering en een dakconstructie. 
Zo wordt het grate gewicht van het vegetatiedak aan 3 wo
ningen doorberekend. 

1.1.A.2.4 toepass/ng van secunda/re grondstoffen 
Het gebruik van secundaire grondstoffen staat in tabel A2. 

23 

TABELA2 
GEBRUIK VAN SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN 

per bewoner resultaat 
referentiewoning: 33 ton (23%) 
ontwerp: 32 ton (46%) toename met (46-23)-

1.1.A.2.5 terugkoppeling eisen 

=23% ten opzichte van 
referentlewoning 

Eis PVE: 90% secundair bouwmateriaal toepassen. 
GEREALISEERD: dA I NEE 

N.B. Beleidslijn B richt zich op een toename van de toepas
sing van secundaire grondstoffen van 60% in 1990 tot 90% 
in 2000. 
VOLDOET AAN OVERHEIDSRICHTLIJNEN: dA/NEE 

N.B. Dat de eis niet gehaald is hangt samen met de definitie 
van hergebruik. Noemen we een nuttige toepassing van 
bijvoorbeeld houtspaanders als verharding van een pad ook 
hergebruik, dan zullen de percentages veel hoger komen te 
liggen. Hier wordt ender hergebruik verstaan dat het materi
aal weer in de woningbouw (/voor dezelfde woning) gebruikt 
kan worden. 

Vooral de toepassing van de demontabele woningscheiden
de wanden van kalkzandsteen en de toepassing van het 
vegetatiedak hebben geleid tot de verhoging van toepassing 
van secundaire bouwmaterialen. Ook de toepassing van 



puingranulaat leidt hiertoe. 

1.1.A.2.6 vermindering afvalvolume 
In tabel A3 staan de resultaten. 

TABELA3 ONTSTAAN VAN AFVAL 

referentiewoning: 
ontwerp: 

per bewoner resultaat 
21 m3 
16 m3 afname met (21·16)/21· 

=24% ten opzichte van 
referentiewoning 

1.1.A.2. 7 terugkoppeling eisen 
Eis PVE: 20% minder bouw- en sloopafval ten opzichte van 
de referentie GEREALISEERD: JA I NEE 

N.B. Het overheidsbeleid met betrekking tot de vermindering 
van het afvalvolume richt zich in beleidslijn Cop een afval
vermindering van 5% in 2000 ten opzichte van de automome 
groei. 
VOLDOET AAN OVERHEIDSRICHTLIJNEN: JA/NEE 

N.B. Bij de referentiewoning leveren de woning scheidende 
wanden het grootste aandeel in de hoeveelheid afval die 
ontstaat: 9. 7 m3. Verder levert het metselwerk een belangrij
ke bijdrage: 7.6 m3. Ook de begane grond vloer speelt een 
belangrijke rol bij het ontstaan van afval: 5.9 m3. In totaal 
veroorzaken daze drie bouwdelen het grootste deal van het 
afval dat ontstaat bij de referentiewoning: 23.2 m3 (per wo-
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ning) Dit is 40% van het totaal. Voor een groot deal liggen 
de verschillen ten gronde aan: 
- het demontabele bouwsysteem van de woningscheidende 
wand: 2.2m3 afval; 
- het vervangen van de werkvloer door een kunststof folie; 
- het ontbreken van een binnenspouwblad van metselwerk; 
- minder binnenwand per woning; 
- het ontbreken van dekvloeren. 

In de bijlage AFVAL 3 wordt toegelicht hoe de berekeningen 
zijn gemaakt en worden de basishoeveelheden gegeven. 



1 .1 . B BOUWMA TERIAAL 

1.1.B.o inleldlng 
In dit hoofdstuk wordt de keuze van het bouwmateriaal dat 
toegepast is in het ontwerp weergegeven. Hierbij is tevens 
aangegeven welke voorkeur het gekozen bouwmateriaal 
heeft in de bestudeerde literatuur. Hierdoor is te bepalen of 
de keuze van het bouwmateriaal uit milieuoogpunt juist is 
geweest. 

1.1.B.1 uitgangspunten 
Uitgangspunt voor de keuze van het bouwmateriaal is de 
studie die vooraf ging aan de ontwerpfase in dit afstudeer
projekt. Voor een belangrijk deel wordt de milieuprestatie 
van een woning bepaald door de keuze van het bouwmateri
aal. De grootste bouwdelen spelen daarbij de grootste rol. 
Dit zijn de woningscheidende wand, de vloeren, de gavels 
en het dak. 
In dit projekt is vooral aandacht geschonken aan: 

A) De keuze van de bouwmaterialen. 
Hoewel de keuze van het bouwmateriaal direkt kan volgen 
uit de handleiding, is toch in het ontwerpproces nog gezocht 
of er met een bestaand bouwmateriaal en een nieuwe bouw
methode een ontwerp te maken was dat nog beter voldeed 
aan het programma van eisen dan de oplossingen die gege
ven werden in de handleiding. 
(In bijlage BOUWMATERIAAL 1 wordt het gedeelte van het 
ontwerpproces beschreven waarin op zoek wordt gegaan 
naar mogelijke bouwmaterialen de gebruikelijke bouwmetho-
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de en hun milieuprestatie. Tevens wordt een korte studie 
gemaakt van hoe bestaande bouwmethoden omgevormd 
kunnen warden tot een milieubewuster en goedkoper sy
steem). Dit laatste heeft geleid tot punt B. 

B) De ontwikkeling van een bouwsysteem. 
~it i~ beperkt tot de woningscheidende wand, zie tekeningen 
in b1Jlage BOUWMATERIML 2. Aangezien de woningschei
dende wand de grootste hoeveelheid bouw- en sloopafval 
oplevert is voor dit bouwdeel gekozen. Dit bood tevens de 
mogelijkheid om de zwakke punten van houtskeletbouw 
(relatief zeer weinig warmteaccumulatie mogelijk, de geringe 
draagkracht en de lage geluidsisolatie) te verbeteren in een 
integraal bouwsysteem. 

1.1.B.2 keuze van bouwmaterialen 
Als indeling is de voor de gesubsidieerde woningbouw voor
geschreven SRW-methode (standaard referentiebestek wo
ningbouw) gehanteerd. Het cijfer dater tussen accolades bij 
staat geeft aan welke voorkeur de keuze heeft in de milieu
classificaties. Onder 11vervangt11 staat het materiaal dat door
gaans wordt toegepast. 

14. Buitenriolering 
voorkeur vervangt 
{1/2} PVC 

- buitenriolering aanwezig voor de 
afvoer van grijs water naar het op
pervlaktewater in de wijk: buizen 
en hulpstukken van PPG 



{1/2} PVC 

15. Bestrating 
voorkeur vervangt 
{ 1 } betontegel 

20. Heiwerk 
voorkeur vervangt 
{ 1} betonpaal 

{ 1} betonpaal 

21. Betonwerk 
voorkeur vervangt 
{?} beton 

{?} beton 

- hemelwaterafvoer: PPC 

- steep van hergebruikte betonte
gels of eco-betontegels 

- lift gefundeerd op 4 houten palen 
320*320 mm (schatting) met beto
noplangers waarin 20% (be-
ton) puingranulaat verwerkt is 
- 3 woningen gefundeerd op 6 
houten palen 320*320 mm (schat
ting) met betonoplangers waarin 
20% (beton) puingranulaat verwerkt 
is 

- funderingsbalken: beton met 20% 
puingranulaat, ender woningschei
dende wanden en dragende bin
nenmuur, onder woningscheiden
de wand gescheiden uitgevoerd, 
totale dikte 400*600 mm (schat
ting), wapening volgens construc
teur 
- funderingsbalken: beton met 20% 
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22. Metselwerk 
voorkeur vervangt 

kalkzandsteen 

puingranulaat, onder liftfundering 
400*600 mm, beton met 20% gra
nulaat 

{?} lijmelementen - demontabele kalkzandsteen con-

23. Vloeren 
voorkeur vervangt 
{1} beton 

{1} beton 

structie voor woningscheidende 
wanden, waarbij verlijmen niet 
meer nodig is en de elementen 
droog op elkaar worden gesta
peld, voegen worden gevuld met 
minerale wol dat samengedrukt 
wordt, zie bijlage BOUWMATERl
AAL 2 voor tekeningen en afmetin
gen 

- begane grond: prefab vloerele
menten van houten balken 71 /221 
(berekening, volgens bijlage 
BOUWMATERIAAL 3) en multiplex 
beplating dik 19 mm, die 4200 mm 
overspannen 
- verdieping: prefab vloerelemen
ten als begane grond, maar met 
extra geluidisolerende maatrege
len: 30 mm zand, een dubbele 



rogipsbeplating van 2*15 mm en 
een minerale wol tussen de vloer 
dik 60 mm, zie bijlage BOUWMA
TERIAAL 4 voor de opbouw van 
de vloer 

24. Houten draagconstructies 
voorkeur vervangt 

doosdakelementen 
{ 1 } - vorm dak: hellend 
{ 1 } - constructie dak: houten spanten 

71 /221 mm (schatting) met dakbe
schot van vuren delen, geprefabri
ceerd 

{3} - plat dak van houten balken 71/2-
21, dakbeschot van 19 mm multi
plex, overige opbouw gelijk aan 
hellend dak 

{1/2} metselwerk 

{1/2} metsetwerk 

30. Kozijnen 
voorkeur vervangt 

- gavel: HSB-elementen, prefab, 
met isofloc isolatie en onverduur
zaamde vuren stijlen 

- binnenwanden: houten frame met 
rogips beplating, prefab elementen 

- buitenkozijnen zuidkant van vurehout, verduurzaamd met 
boorzout 
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- kozijnen noordzijde van vurehout, onverduurzaamd 

33. Dakbedekking 
voorkeur vervangt 
{ 1} betonpannen 

46. Beglazing 
voorkeur vervangt 
{ 1} dubbel glas 

k-waarde 3.0 

47. Schilderwerk 
voorkeur vervangt 
{1} 

- dakbedekking: losliggend EPDM
folie met vegetatiedak, volgens 
tekening in bijlage BOUWMATERl
AAL 4 

- in woning: extra isolerend glas 
met k-waarde van 0.9 
- afscherming galerij met 12 mm 
dik enkel glas 

- binnen: onbehandeld 
- zuidgevel: bekleding van Western 
Red Cedar, onbehandeld 

{2} dekkende beits - kozijnen zuidgevel: natuur
verf 

52. Binnenriolering 
voorkeur vervangt 
{1} PVC - PPC rioleringsbuizen 

53. Waterinstallatie en sanitair 



voorkeur vervangt 
{1} idem 

idem 

- koud- en warmwaterleidin
gen van koperen pijp 
- sanitair van roestvrij staal en 
deels van hout (composttoi
let) 

Verder is voor de volgende materialen die veel gebruikt war
den in de woningbouw een altematief gevonden: 

materiaal 
- PVC-materialen 
- PUA met CFK's of HCFK's 
- tropisch hardhout 

- baton zonder puingranulaat 

- polystyreen met HCFK's 

gevonden altematief 
- PPC 
- vilt of EPDM-folie 
- Western Red Cedar 
voor de gevelbekleding 
en vuren voor binnen 
- beton met 20% puing
ranulaat 
- cellulose of minerale 
wol 

- fosforgips platen - rogips platen 
- formaldehyde houdend spaanplaat- multiplex 
- bitumen - EPDM-folie 
- staal of aluminium gevelbekleding - Western Red Cedar 

delen 
- zinken dakgoot - vegetatiedak 
- kitten - vilt of EPDM-rubber 
- verduurzamingsmiddelen - goede detaillering en 

boorzout 
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1.1.B.3 terugkoppeling eisen 
Eis PVE: Het toepassen van bouwwmateriaal dat als meest 
milieusparend alternatief naar voren komt in Nederlandse 
milieuclassificatie modellen van bouwmaterialen. 

GEREALISEERD: JA I NEE 

N.B. Het overheidsbeleid richt zich op: 
- de vermindering van het grondstoffengebruik; 
- het sluiten van kringlopen; 
- de inzet van secondaire materialen; 
- het bevorderen van hergebruik; 
- de verschuiving van eindige naar vemieuwbare grondstof-
fen; 
- het stimuleren van het gebruik van niet-tropisch hardhout; 
- het vervangen van materialen met onvoldoende milieukwali-
teit; 
- minder PAK-emissies; 
- reduceren tot nul van de toepassing van teerepoxy en car-
bolineum; 
- minder vluchtige organische stoffen emitteren bij schilder
werkzaamheden. 

VOLDOET AAN OVERHEIDSRICHTLIJNEN: JA/NEE 
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1.2 WATER 

1.2.0 inleiding 
In dit hoofdstuk wordt bepaald welk waterverbruik er in de 
woning plaats zal vinden. Dit wordt vergeleken met het ge
middelde waterverbruik. 

1.2.1 ultgangspunten 
Er wordt in eerste instantie vanuit gegaan dat het gemiddel
de waterverbruik per bewoner 135 liter per dag is [5,bl8] in 
de referentie portiekwong. Dit verbruik is als volgt 
opgebouwd: 

deelgebruiken 

bad 
douche 
wastafel 
toiletspoeling 
wassen, hand 
wassen, machine 
afwassen, hand 
afwassen, machine 
voedselbereiding 
overig 

TOTAAL 

gebruik in l/hoofd/dag 

8.0 
39.5 
3.7 
42.7 
2.5 
23.2 

0.7 
2.6 
3.3 

8.8 

135.0 

Bron: VEWIN/NIPO, augustus 1992 
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Het watergebruik is dus gemiddeld per jaar en per hoofd: 
135*365=49.275 liter= 50 m3 

In het ontwerp is getracht het watergebruik dat tijdens de 
exploitatie wordt gebruikt terug te dringen. Hieronder staan 
de genomen maatregelen vermeld die daartoe zijn genomen. 



1.2.2 waterbesparende maatregelen 

voorziening besparing per persoon (m3) 

composttoilet 

kranen met door
stroombegrenzers 

15 (42.7 liter/dag * 365 dagen= 
15585 liter)[5.bl10] 

(keuken+wastafel) 1.3 (3.5 m3 besparing voor 2.7 perso
nen = 3.5/2.7=1.3 m3 besparing 
p.p.) [5,bl10] 

douchekop 4.1 (11 m3 besparing voor 2.7 perso-

aparte warmwater
leiding naar 
keukenkraan 

thermostaat-meng-

nen dus: 4.1 m3 besparing p.p.) 
[5,bl10] 

0.7 (2 m3 voor 2.7 personen = 2/2.7-
=0.7 m3 besparing p.p.) [5,bl10] 

kraan badkamer 0.7 (2m3/2.7) 
zichtbare waterteller 1.0 (2m3 voor 2 personen) 
opvang van regen-
water in ton 1.9 (5m3/2.7 personen) [5,bl12] 

----- + 
TOTAAL 25 m3 

conclusie: het waterverbruik is gedaald van 50 naar 50-
25=25 m3 per persoon per jaar, zie ook tabel W1 
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1.2.3 andere maatregelen 
Toepassing van gescheiden rioolsysteem voor afvoer van 
grijs water waardoor (in combinatie met het composttoilet) 
geen hoofdriolering meer nodig zal zijn. 

TABEL W1 GEBRUIK VAN WATER 

referentiewoning 
ontwerp 

per bewoner resultaat 
50 m3 
24 m3 afname watergebrulk 

van 50-24=26 m3 
=52% 

1.2.4. terugkoppellng eisen 
Eis PVE: Verminderen van het waterverbruik in de woning 
ten opzichte van het gemiddelde verbruik. 
GEREALISEERD: JA I NEE 

N.B. Het overheidsbeleid [4/6/7] richt zich op waterbesparing 
door het verhogen van de toepassing van waterbesparende 
maatregelen. 
VOLDOET AAN OVERHEIDSRICHTLIJNEN: JA/NEE 
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1.3 VUUR 

1.3.0 inleiding 
'Vuur' staat voor energie. In dit hoofdstuk wordt berekend 
hoeveel energie er tijdens de exploitatie gebruikt wordt. Dit 
wordt vergeleken (per bewoner) met de referentie tuinkamer
woning. Onder energiegebruik wordt verstaan: 

1) het gebruik van gas 
a - voor ruimteverwarming 
b - voor de verwarming van tapwater 
c - voor koken 

2) het gebruik van elektriciteit 
a - voor verlichting en huishoudelijke apparaten 

Voor de referentie woning (gei'soleerd volgens het bouwbe
sluit: Rc=2.5)wordt uitgegaan van de volgende getallen per 
bewoner: 

referentie 
1) gebruik van gas 
a - voor ruimteverwarming 
b - voor de verwarming 
van tapwater 
c - voor koken 

335 m3 

204 m3 
25 m3 
--------- + 
564 m3 

(905/2.7) [3,bl14] 

(551/2.7) [3,bl16] 
(68/2.7) [3,bl16] 
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2) gebruik van elektriciteit 
a - voor verlichting en 
huishoudelijke apparaten 1003 kWh (2709/2. 7) [3, bl 16] 

Voor de berekening wordt uitgegaan van het gebruik van 
energie in de referentie portiekwoning van NOVEM waarvan 
afgetrokken wordt de correctie van de milieumaatregelen die 
zijn genomen in het ontwerp. De besparingen zijn dus bere
kend t.o.v. de portiekwoning. 

1.3.1 maatregelen ter verlaging van het energiegebruik 

ad1a) gebruik van gas voor ruimteverwarming 

maatregel besparing (totaal, voor 2 personen) 
- extra isolatie 
(Re 2.5 tot Rc=3.4) 
- isoleren fundering 
- k-waarde glas van 3.0 (ge-
woon dubbel glas) naar 0.9 
- ligging van de kamers in 
de woning t.o.v. het zuiden 
- HR-low NOx ketel 

TOTAAL 

30 m3 [8] 
52 m3 [8] 

60 m3 [8] 

60 m3 [8] 
225 m3 [7] 
------- + 
427 m3 

In de referentie portiekwoning wordt 713 m3 gas gebruikt 
voor ruimteverwarming, zonder extra milieumaatregelen. Het 
gasverbruik in het ontwerp voor ruimteverwarming komt 



hiermee op 713-427=286 m3. (Ter vergelijking: De woning te 
Ecolonia van de BEAR-architecten (houtskeletbouw met ver
gelijkende milieumaatregelen verbruikt ongeveer 300 m3 gas 
voor ruimteverwarming. N.B. Dit is een eengezinswoning. 
Het berekende gasverbruik is dus zeker niet te positief voor
gesteld). Dit is per bewoner 143 m3. 

ad1 b+c) verwarming van tapwater en koken 

maatregelen besparing (totaal, voor 2 personen) 
- hot-fill aansluiting 
voor wasmachine 
- hot-fill aansluiting 
voor vaatwasmachine 
- isolatie warmwaterleidingen 
- zonneboiler 
- thermostaatmengkraan in 
badkamer 

TOTAAL 

15 (20/2.7*2) [5,bl12] 

11 (15/2.7*2) [5,bl12] 
11.3 [8] 
148 (200/2.7*2) [5,bl12] 

7.4 (10/2.7*2) [5,bl12] 
--------- + 
193 m3 

In de referentie portiekwoning wordt 618 m3 gas gebruikt 
voor de verwarming van tapwater en koken, zonder extra 
milieumaatregelen. Het gasverbruik komt hierdoor voor het 
ontwerp op 618-193=425 m3. Per bewoner is dat 213 m3. 

Het totale gasverbruik in het ontwerp komt zo per bewoner 
op 213+143=356 m3. 
Het energiegebruik zal per bewoner gelijk blijven: = 1003 
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kWh. 

TABEL V1 GEBRUIK VAN ENERGIE 

referentiewoning 
ontwerp 

per bewoner 
534 m3 gas, 1003 kWh 
356 m3 gas,1003 kWh 

1.3.2. terugkoppeling eisen: 

resultaat 

afname gas
gebruik van 
534-356 m3 
= 33% 

Eis PVE: Verminderen van het energiegebruik ten opzichte 
van de referentiewoning. 
GEREALISEERD: JAJNEE 

N.B. De overheid streeft naar een besparing op ruimtever
warming: 8% minder ten opzichte van 1990. Hierbij ligt de 
nadruk op ruimteverwarming. [6]. Er is een extra besparings
doelstelling van 25% op ruimteverwarming in 2000 ten op
zichte van 1990 [9]. Een directe richtlijn is de verhoging van 
de thermische isolatie. Waarschijnlijk zal de eis aan de isola
tiewaarde van woningen van Rc=2.5 naar Rc=3.0 gaan 
[9,bl16]. Ook moet er gestreefd warden naar de inzet van 
alternatieve energiebronnen en de inzet van passieve en 
actieve zonneenergie. T enslotte wil de overheid het gebruik 
van spaarlampen stimuleren en het gebruiksgedrag van 
energieconsumptie wijzigen. 
VOLDOET AAN OVERHEIDSRICHTLIJNEN: JA/NEE 
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1.4 LUCHT 

1.4.0 inleiding 
In dit g~eelte staan de maatregelen die genomen zijn ter 
bevordering van een behaaglijk en gezond binnenklimaat. 
De kwaliteit van de lucht (temperatuur, vochtigheid, aanwe
zigheid van schadelijke stoffen, luchtsnelheid, voorkomen 
v~n geurbelasting en aanwezigheid van verse lucht) spelen 
h1er een rol. In tabel L 1 staan de maatregelen. 

1.4.2 maatregelen 
TABEL L1 

temperatuur T te hoog 
voldoende ventilatiemogelijkheden 
zonwering aan zuidkant 
mogelijkheid om bij de woning buiten te zitten op bal
kon 

temperatuur T te laag 
toepassen van CV-ketel met voldoende capaciteit 
onbehaaglijke warmte 
(door luchtverwarming) 
toepassen van grote enkelplaats radiatoren zodat het 
aandeel van stralingswarmte groat is 

vochtigheid schimmels/houtrot 
voorkomen koudebruggen en mogelijkheid tot ventilatie 
toepassen van een bodemafsluitende laag ender de 
begane grond vloer 
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schadelijke stoffen radon uit kruipruimte 
toepassen van een bodemafsluitende laag onder de 
begane grond vloer 

schadelijke stoffen asbestvezels 
niet toepassen van asbest materialen 

schadelijke stoffen houtbescherming 
geen houtbeschermingsmiddelen gebruikt 

schadelijke stoffen schadelijke verbrandingsgassen 
C02 niet toepassen van een open haard/allesbrander 
S02 toepassen bouwmaterialen met veelal eerste of 

CFK's 
NOx 

tweede voorkeur uit milieuklassificaties 
niet toepassen van CFK-houdende materialen 
toepassen CV-installaties met hoog rendement en 
schone verbranding 

luchtsnelheid tochthinder 
goede afdichting van kruipluik (met verzonken oog), 
leidingdoorvoeringen 
toepassing van dubbele kierdichting 
tochtwering in brievenbus 

geurbelasting kooklucht in woonkamer 
keuken afsluiten van woonkamer 

slechte lucht weinig ventilatie mogelijk 
voldoende te openen ramen en deuren 



1.4.3 terugkoppeling elsen 
Eis PVE: bewust omgaan met de lucht(kwaliteit), 
GEREALISEERD: JNNEE 

N.B. De overheid streeft in haar beleid naar een emissie
reduktie van C02, 802 en NOx. Verder wordt er gestreefd 
naar de wering van radon en CFK's, een verbetering van 
verbrandingsinstallaties, een verhoging van de efficientie van 
warmteaflevering van technische aanpassingen. 
VOLDOET AAN OVERHEIDSRICHTLIJNEN: JNNEE 
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1.5 CONCLUSIE MILIEU 

Wordt de gerealiseerde milieukwaliteit vergeleken met de 
eisen dan is de conclusie dat het ontwerp wat dit betreft 
voldoet aan het programma van eisen. Ook wordt voldaan 
aan de richtlijnen die de overheid stelt in haar milieubeleid. 
Het is dus goed mogelijk om aan de overheidsrichtlijnen te 
voldoen. 
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2 SENIOREN 

2.0 inlelding 
Of de woning voldoet aan de eisen de gesteld warden door 
senioren is te beoordelen door de checklist in te vullen die in 
het Seniorenlabel [1 O] zit. Het Seniorenlabel is het handvat 
geweest tijdens het ontwerp om ervoor te zorgen dat het 
ontwerp geschikt werd voor de bewoning door senioren. 

2.1 belangrljkste elsen 
Driekamer-woning 

- woning met woonkamer en twee (slaap)kamers 
- natuurlijke ventilatie in alle kamers mogelijk door mid-
del van ramen 
- geen CV-ketels, boilers of andere bergingachtige ele
menten in kamers aanwezig 

Alie primaire ruimten op hetzelfde niveau, of met een veilige 
trap bereikbaar 

- primaire ruimten: entree, woonkamer, keuken, hoofd
slaapkamer en sanitaire ruimte (toilet/badkamer op het
zelfde niveau) 

Goede relaties tussen de primaire vertrekken 
- directe verbinding tussen hoofdslaapkamer en woon
kamer 
- directe verbinding tussen keuken en woonkamer 
- korte verbinding tussen (maximaal twee deuren) tus-
sen hoofdslaapkamer en toilet 

Gelijkvloerse vertrekken 
Doorgangsmaten deuren 

- vrije doorgang bij alle deuren 0.85*2.1 m (dagmaat 
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van 0.9 m voldoet vaak) 
- alle deuren kunnen haaks open 

Toilet is bezoekbaar voor rolstoelgebruik 
- toilet met rolstoel op haakse manier te benaderen 
- ruimte tussen voorkant toilet en muur, wastafel of an-
der obstakel 1.0 m 
- toilet op hetzelfde niveau als de entree van de woning 
- wanden stevig genoeg voor het aanbrengen van han-
dgrepen 

Badkamer geschikt {te maken) voor rolstoelgebruik 
- minimale breedte 1.7 m, bij voorkeur al direct gereali
seerd: 2.15 bij 2.15 m. of 1.7 bij 2.7 m 
- minimaal een badkamerdeur naar buiten draaiend 
- bij opstelling van toilet, wastafel en douche meet een 
vrije draaicirkel van 1.50 m mogelijk zijn 
- indien wasmachine en badkamer dan niet ten koste 
van de vrije draaicirkel 

Douche 
- geen douchebak installeren 
- kraanbediening van douche buiten de waterstraal 

Voldoende bergruimte binnen de woning 
- minimaal een vaste kast van 0.9*0.6*2 m 
- drie meter wandlengte buiten de zet- en eetmat voor 
kastruimte {wandlengte mag over twee wanden verd
eeld zijn) 

Keuken voldoende groot 
- draaicirkel van 1.5 m meet mogelijk zijn 

Aanrecht open keuken uit het zicht 
Opstelruimte voldoende bij deuren 

- bij de voordeur aan de buitenzijde een vrije ruimte van 



1.5*1.5 m; (galerijen 1.2*1.5 m) met een vrije ruimte naast 
slotzijde van minimaal 0.5 m 

- in de entree een vrije ruimte van 1.5*1.5 m, met 0.5 m 
vrije breedte naast de slotzijde, ofwel breedte * diepte 
minimaal 1.35*1.85 m; ruimte vrij van radiatoren en 
meterkasten 
- aan de zijde van de deur die opendraait: minimale 
opstelruimte naast slotzijde van 0.5*1.5 m ofwel 0.35*1-
.85 m 

Slaapkamers voldoende groot 
- hoofdslaapkamer minimaal 3*4.3 m 
- tweede slaapkamer minimaal 1.95*2. 7 m 

Woonkamer 
- voldoende ruimte voor zitmat minimaal 3*3.4 m, waar
van lange zijde evenwijdig aan de buitengevel 
- voldoende ruimte voor eetmat van 2.5*2.5 m 

2.2 resultaten 
De ingevulde checklist bevindt zich in b_ijlage SENIOREN 1. 
De belangrijkste en meest ingrijpende eisen waar meteen in 
het ontwerpproces rekening mee gehouden moet warden 
staan hierboven vermeld. Worden de eisen meteen aan het 
begin ge'integreerd in het ontwerpproces dan worden bepa
lende elementen meteen gerealiseerd. De meerkosten van 
een seniorenwonig zijn dan ook vrijwel nul. Een voorbeeld 
hiervan is de wens van een gelijkvloerse woning. Achteraf 
zou deze wens in veel gevallen nooit meer te realiseren zijn. 

In de ingevulde checklist zijn een aanzienUjk aantal punten 
nog onbekend. De complete checklist kan dus nog niet in-
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gevuld worden. De checklist is echter ingevuld in zoverre dat 
mogelijk was. Het complete beeld ontbreekt echter. Het is 
daardoor niet mogelijk een definitieve uitspraak te doen over 
het wel of niet voldoen aan h~t seniorenlabel. 
Aan de meest bepalende eisen is voldaan. In de verdere 
uitwerking van het ontwerp kan geed voldaan worden aan 
de overige eisen. 

2.3 terugkoppeling eisen 
Eis PVE: Voldoen aan de minimumeisen die worden gesteld 
in het Seniorenlabel. GEREALISEERD: JNNEE, mits in de 
verdere uitwerking op dezelfde manier wordt doorgegaan. 

2.4 conclusie 
Het ontwerp voldoet aan veel belangrijke eisen die aan een 
seniorenwoning word en gesteld. 
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3 KWALITEIT 

3.0 lnleiding 
Onder kwaliteit wordt verstaan het ontwerpen van een wo
ning die echt bewoonbaar en leefbaar is. Aan de ene kant 
vormen technische eisen hiervoor een uitgangspunt en aan 
de andere kant spelen sociale en psychologische aspecten 
een rol. Onder dit laatste valt ender andere de beleving van 
de gebouwde omgeving, het gevoel van veiligheid en of 
men zich verloren voelt in de massaliteit van de bebouwing. 

De technische eisen hebben betrekking op de geluidsisolatie 
en de eisen die in het bouwbesluit staan. De overige eisen 
moeten gerealiseerd worden door de vormgeving van de 
gebouwen en de gebouwde omgeving. 

3.1 maatregelen 
3.1.a geluidsisolatie 
gevels 
De geluidsisolatie van het ontwerp wat betreft de gevels 
vergelijkbaar zijn met die van een houtskeletbouw woning. 

woningscheidende vloer 
Voor de woningscheidende vloeren zijn extra voorzieningen 
getroffen: 30 mm zand op de vloer, 60 mm minerale wol 
tussen de vloer en een dubbele plafondatwerking met rogips 
vezelplaten. Volgens testen in het laboratorium [11] is de 
luchtisolatie (I (lu)) van deze vloer + 6 dB. De contactgeluids
isolatie (l(co)) is +14 dB. Hiermee voldoet de vloer volgens 
het bouwbesluit aan de eisen van een woningscheidende 
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vloer. 

woningscheidende wand 
De woningscheidende demontabele systeemwand van kalk
zandsteen mag volgens de heer Hak (laboratorium voor 
akoestiek van de Technische Universiteit Eindhoven) bij een 
goede uitvoering van de vertikale en horizontale voegen 
gelijk gesteld worden aan een verlijmde constructie van kalk
zandsteen elementen. Doordat de horizontale voegen opge
vuld zijn met een minerale wol die zeer stark is samenge
drukt door het eigen gewicht van de kalkzandsteen elemen
ten ontstaan hierbij zeker geen geluidlekken. De vertikale 
voegen zullen in de fabriek afgesloten worden met behulp 
van een elastische band. N.B. Dit mag geen hechting zijn 
tussen band en steen of hout. Wordt in de spouw tussen de 
woningen een minerale wol aangebracht dan zal de geluids
isolatie tussen de woningen zeer waarschijnlijk voldoen aan 
het gestelde in het bouwbesluit. 

dak 
Door het toepassen van een grasdak zal de geluidsisolatie 
waarschijnlijk zeer ruim voldoen aan het bouwbesluit. Dit 
wordt veroorzaakt door de grote massa van het vegetatie
dak. 

3.1.b bouwbesluit 
De eisen in het bouwbesluit die betrekking hebben op mini
male oppervlaktes, afmetingen en bruikbaarheid worden 
voor het belangrijkste deal ook gesteld in het eisenpakket 
van het Seniorenlabel De maatregelen die genomen zijn 



zodat een voldoende kwaliteit ontstaat worden op deze ma
nier via het Seniorenlabel genomen. 

3.2 terugkoppeling eisen 
Eis PVE: a) Bouwbesluit als uitgangspunt hanteren voor het 

realiseren van voldoende kwaliteit. 
b) Voldoen aan geluidseisen bouwbesluit + 5 dB. 

ad a) 
Of het ontwerp overal voldoet aan het bouwbesluit vergt een 
grondige verifiering. Hierdoor is niet meteen te zeggen of de 
woning voldoet aan het bouwbesluit. Wei kan gezegd wor
den dat de woning voor het grootste deel voldoet aan de 
belangrijkste eisen van het bouwbesluit. 

ad b) 
Of het ontwerp voldoet aan de gestelde geluidseisen is na te 
gaan door exacte metingen te verrichten in de woning. Nu 
kan een schatting gemaakt worden van de prestatie: 
- de woningscheidende wand zal als deze onafgewerkt wordt 
toegepast en zonder minerale wol in de spouw tussen de 
woningen niet voldoen aan het bouwbesluit en zeker niet 
aan de extra eis in het PVE; 
- de gavels zullen wel aan het bouwbesluit voldoen maar het 
is de vraag of de extra eis in het PVE gehaald wordt; 
- het dak zal waarschijnlijk door zijn grote massa voldoen 
aan de extra eis uit het PVE; 
- de vloeren hebben voldoende geluidsisolatie volgens het 
bouwbesluit, of de extra eis gehaald wordt van +5 dB is niet 
bekend 
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3.3 conclusie 
Vooralsnog is niet bekend hoe de prestaties zich precies 
verhouden tot de gestelde eisen. Globaal is te zeggen dat 
het ontwerp waarschijnlijk aan het bouwbesluit zal voldoen 
maar niet aan de extra zware eisen die gesteld warden in het 
programma van eisen. 





4 KOSTEN 

4.0 inleiding 
In dit hoofdstuk wordt geschat hoe hoog de maandelijkse 
lasten zijn van het ontwerp. Hiermee wordt bedoeld de totale 
kosten per maand die voor rekening komen van de huurder. 
Dit is dus inclusief de exploitatielasten van gas, water, licht, 
aansluitkosten PTI en CAI, onderhoudskosten en de vast
rechten voor gas, elektriciteit en rioolbelasting. 
Hoewel de schatting zeer grof is (en er een grote marge 
aangehouden moet warden) is ze toch voldoende om in de 
ontwerpfase een zeer groffe indicatie te krijgen van het ko
stenaspect. 

4.1 methode 
Ten eerste warden de gezuiverde stichtingskosten (A1) bere
kend met behulp van kengetallen [13] . Ook worden de 
meer- of minderinvesteringen doorberekend van milieumaat
regelen (A2) en opgeteld bij deze gezuiverde stichtingsko
sten. Het verschil in grondkosten (A3) wordt hier ook bij 
opgeteld. Hieruit volgt de vaste maandhuur (A4). De bereke
ning hiervan is analoog aan die van de tuinkamer referentie
woning [3,bl10]. 
Ten tweede worden de exploitatiekosten per maand (812) 
berekend. (Voor het besparen op energiegebruik is ook een 
investering nodig geweest die bij de exploitatieberekening 
opgeteld moet warden (811) . De sommatie van deze bedra
gen is de totale huurprijs per maand per woning. Dit bedrag 
wordt vergeleken met de voorbeeldbegroting voor senioren 
van het NIBUD. In de bijlage warden de berekeningen per 
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punt gemaakt. 

4.2 uitgangspunten 
De kosten van water per m3 zijn fl 1.50, de gasprijs per m3 
is fl 0.47 (inclusief BTW) en de kosten voor 1 kWh zijn fl 
0.21. Verder wordt van een rentepercentage uitgegaan op 
geleend geld (door een woningbouwvereniging) van 6.5%. 
De referentie portiekwoning vorm het uitgangspunt voor de 
berekening van de stichtingskosten. Deze woning lijkt qua 
opzet en afmetingen op de ontworpen woning. De gebruikte 
bouwmethode is hoofdzakelijk gietbouw. Het is bekend hoe
veel deze woning zou kosten als ze uitgevoerd zou worden 
in houtskeletbouw [13,bl24]. De in deze literatuur gebruikte 
omrekeningsfactor wordt hiervoor gebruikt. In bijlage KO
STEN 1 warden de berekeningen punt voor punt uitgeschre
ven. 

4.3 resultaten 

ON TWERP 

A) STICHTINGSKOSTEN 
1) gezuiverde stichtingskosten fl 124.294,-
2) correctie milieuinvesteringen fl 2206,-
3) verschil in grondkosten fl - 7.630,-

--------- + 
TOTAAL fl 118.870,-

4) VASTE MAANDHUUR fl 875,-



B) EXPLOITATIEKOSTEN 
1) onderhoud fl 75,-
2) ruimteverwarming fl 135,-/12 
3) koken en verwarming tapwater fl 201 ,-/12 
4) elektriciteit fl 421 ,-/12 
5) telefoonaansluiting fl 30,-
6) aansluiting CAI fl 25,-
7) vastrecht gas fl 7.30 
8) vastrecht elektriciteit fl 5.33 
9) verontreinigingsheffing fl 17,-
1 O) waterverbruik fl 75,-

--------- + 
TOTAAL fl 296,-

1 O) investering in besparende 
maatregelen fl 50,-

11) EXPLOITATIEKOSTEN f I 346,-
--------------- + 

TOTAAL f I 1221,-

4.4 terugkoppeling eisen 
Eis PVE: Totale maandhuur mag niet meer zijn dan fl 660,
inclusief exploitatiekosten. GEREALISEERD: dA/NEE 

4.5 conclusle 
Het blijkt onmogelijk te zijn om milieubewust te bouwen voor 
de primaire doelgroep van beleid zonder overheidssubsidie. 
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3. CONCLUSIES 

Hierboven werd al de conclusie getrokken dat milieubewust 
bouwen voor de primaire doelgroep van overheidsbeleid niet 
mogelijk is. 
Dit probleem wordt steeds groter aangezien de kwaliteitsei
sen van woningen steeds verder stijgen en ook de eisen aan 
de milieuprestatie, dit terwijl de bouwkosten in de toekomst 
waarschijnlijk niet zullen dalen. Het zal dus vrijwel onmogelijk 
zijn om betaalbaar te gaan bouwen bij een gelijkblijvende 
kwaliteit van de woning. Wat nu veelal als oplossing wordt 
gezien [14] is echter het verlagen van de kwaliteit door het 
bouwen van kleinere woningen. Wat de resultaten van deze 
woningen zullen zijn (financieel) op lange termijn (snel on
bruikbaar door te kleine afmetingen of ontbreken benodigde 
flexibiliteit) moet nog blijken. Tevens is het de vraag of we 
op deze manier niet een stap terug maken. Het betekent 
naar mijn inzien een vergroting van armoede van de samen
leving als niet meer voorzien kan worden in huisvesting voor 
de laagstbetaalden. 

Worden echter in de toekomst de aanzienlijke verzonken 
milieukosten doorberekend aan woningen dan zal goedkoop 
bouwen veel meer in gaan houden dater milieubewust 
wordt gebouwd. Het voorkomen van milieuschade zal name
lijk goedkoper zijn dan het achteraf herstellen van het milieu. 
Hoewel dit niet een direkte oplossing is voor de verlaging 
van de stichtingskosten (dit leidt vooralsnog tot een verho
ging van de kosten) moet dit indirekt wel een kostenverla
ging met zich meebrengen op de overheidsbegroting. Ko-
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sten van bijvoorbeeld het saneren van grand zullen dan veel 
minder of nihil zijn. 
Dus de subsidie die nu wordt gegeven op het vervuilen van 
het milieu (kosten hiervan warden via de overheid afgewen
teld op belastingbetalers) moet omgebogen worden in een 
subsidie ter voorkoming van milieuvervuiling. Aangezien de 
kosten van het voorkomen van schade waarschijnlijk minder 
zullen zijn dan het herstellen zal er per saldo een kostenver
laging zijn door milieubewust bouwen. De omgebogen sub
sidie zou een subsidie kunnen zijn op de extra investeringen 
die gemaakt moeten warden voor milieubewust bouwen. Op 
deze manier zou goedkoper bouwen dus geed mogelijk zijn, 
juist door middel van milieubewust bouwen. 
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4. AANBEVELINGEN 

· In het kader van duurzaam bouwen wordt de volgende aan
beveling gedaan voor verder onderzoek. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen passen in het TS of T9 projektwerk van studenten 
aan de Technische Universlteit Eindhoven. 

Zoals in dit verslag blijkt is kalkzandsteen een bouwmateriaal 
dat in de milieuklassificaties redelijk scoort. Door een sy
steem te ontwikkelen voor een demontabele bouwwijze -
waarbij de elementen hergebruikt kunnen warden- zou de 
milieuprestatie van kalkzandsteen met een factor 2 of 3 ver
beterd kunnen warden. Dit is mede interessant aangezien 
kalkzandsteen veelvuldig gebruik:t wordt in de huidige wo
ningbouw. 

In dit afstudeerprojekt is een voorstel gedaan voor een der
gelijke bouwmethode. Dit voorzag in de ontwikkeling van 
een nieuwe bouwmethode waarin de elementen na de sloop 
van de woning herbruikbaar zijn in dezelfde vorm en hoeda
nigheid en voor dezelfde functie die zij voorheen hebben 
gehad. 
Dit resulteerde hier in het vervangen van de lijmverbinding 
tussen de elementen door een droogstapel systeem met 
voegvullingen van minerale wol en compressieband. De 
lijmverbinding is namelijk sterker dan de elementen zelf en 
heeft tot gevolg dat bij sloop de scheuren in de elementen 
komen en ni$t in de voegen. Dit maakt het kalkzandsteen 
onbruikbaar voor hergebruik. 
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Waarschijnlijk zijn er meerdere methoden te bedenken waar
bij de kalkzandsteen elementen herbruikbaar zijn. 
Om dit na te gaan en verder te ontwikkelen zou de opgave 
voor verder onderzoek moeten luiden: 

Ontwikkel een woningscheidende wandconstructie in kalk
zandsteen waarvan de samenstellende delen herbruikbaar 
zijn in dezelfde vorm, hoedanigheid en toepassing. 

Dit zou bereikt kunnen warden door eerst een literatuurstu
die te maken van demontabele bouwconstructies. In: . 
"Ontwerprichtlijnen voor hergebruiksgericht bouwen, kwali

teit van de woonomgeving, samenvatting, 'een woning blijft 
niet eeuwig staan~ VROM, J. Stroband, Bekker & Stroband 
BV Amsterdam, nr 48, 1992 staat over dit onderwerp bruik
bare gegevens. 
Verder zijn de volgende werken interessant: 
- ''Mi/ieuvariantei1 van GROOTEL ~ referentiewoning"Techni
sche Universiteit Eindhoven, F.F. Beetstra, 1995; 
- ''NIBE-milieuklassificatie"M. Haas, 1995 
- "(Sociale Woningbouw) 2

, Voorstudie milieubewust en goed-
koop bouwen, afstudeerverslag S. de Jonge, Technische 
Universiteit Eindhoven, 1995. 

De randvoorwaarden die hierbij gesteld moeten warden zijn 
dat de wand de gebruikelijke mechanische belastingen op 
moet kunnen nemen en dat de geluidisolatie voldoende is. 



De tweede aanbeveling bestaat uit het analyseren en verge
lijken van het kostenaspect van de ·hoeveelheden afval die 
vrijkomen bij de hier ontworpen woning ten opzichte van de 
referentiewoning. 
Het is in dit projekt duidelijk geworden hoeveel en welke 
fracties afval vrijkomen in de woning. Hoeveel dit kost om af 
te voereri, te storten en te verbranden kan berekend warden 
aan de hand van de software en literatuur: 
"Keuzemodel voor afvalverwijdering van de bouwplaats, Af
weging van kosten- en milieu-aspecten tijdens de werkvoor
bereiding'~ Stichting Bouw Research, Rotterdam 1994. 
Er kunnen dan verschillende prognoses gemaakt worden 
van de totale kosten dat het ontstaan van afval in de gehele 
levensduur van de woning met zich meebrengt. De stijging 
van kosten van storten en verbranden kan dan toegerekend 
warden aan de kostprijs van een woning. 

Op deze manier kan van het ontwerp berekend warden wat 
het afvalaspect aan kosten met zich meebrengt. Dit zou in 
zekere mate betekenen dat de milieuschade-kosten doorbe- · 
rekend warden in de woning. Door de bedragen om .te reke
nen naar een saldo per maand kan dit effect hebben op de 
maandhuur die betaald meet worden. 
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5. BIJLAGEN 

INHOUD 

1 . vorm 1 : tekeningen 
2. afval 1: schatting hoeveelheden afbouw 
3. afval 2: achtergrondinformatie en strategie 
4. afval 3: schatting hoeveelheden ruwbouw 
5. bouwmateriaal 1: het ontwerpproces 
6. bouwmateriaal 2: systeemwand 
7. bouwmateriaal 3: berekening vloerbalken 
8. bouwmateriaal 4: opbouw vloer 
9. senioren 1: ingevulde checklist seniorenlabel 
10. kosten 1: achtergronden kostenberekeningen 
11. referentie portiekwoning: tekeningen 
12. referentie tuinkamerwoning: tekeningen 
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bijlage AFV AL 1 

SCHATTING VAN HOEVEELHEDEN BOUWMATERIAAL DIE 
GEBRUIKT WORDEN IN DE AFBOUWFASE BIJ DE REFE
RENTIEWONING 

Basis vormt de begroting van de referentiewoning [3,bl23] 
binnenspouwblad, hout 
dakelementen 
gevelkozijnen 
raamdorpelstenen 
vensterbanken 
glas 
spuitwerk wanden 
wandtegels 
behang 
vloertegels 
plinten 
spuitwerk plafonds 
knieschotten 
dakrandafwerkingen 
regenpijpen 
nokken tegels 

TOTAAL ongeveer 

406 kg 
1270 
264 
85 
85 
213 
1070 
208 
0 
74 
550 
7700 
80 
0 
0 
0 
-------- + 
10 ton 

Voor de hoeveelheid van afbouwmaterialen voor het ontwerp 
wordt dezelfde hoeveelheid en samenstelling aangenomen. 
Dit terwijl er in het ontwerp meer houten prefab elementen 
zitten waardoor de hoeveelheid van het afbouwmateriaal 
vermindert en de samenstelling voor een groter deel uit hout 
bestaat. Dit zou in het nadeel zijn voor het ontwerp. 



bijlage AFV AL 2 

1) Achtergrondinformatie afvalproblematiek 
2) Strategisch omgaan met afval 

ad 1) Achtergrondinformatie afvalproblematiek 

inleiding 
bergen atval 
In Nederland produceren we een hoop afval. Hieronder valt 
afval dat onder andere vrijkomt in huishoudens, in de indust
rie, bij baggerwerkzaamheden, in de landbouw en in de 
bouw. lk richt me in dit afstudeerverslag op het afval dat 
vrijkomt in de bouw. Hierin kunnen we onderscheid maken 
naar afval dat vrijkomt in de woningbouw, utiliteitsbouw en 
weg- en waterbouw. Het aandeel dat de bouwsector heeft in 
het totaal is groat. We spreken in deze sector over bouw- en 
sloopafval. 

problemen 
algemeen 
De huidige afvalproblematiek speelt zich af op twee gebie
den [73]: 
1) De hoeveelheid afval is groot en groeit te snel waar- d

oor ender andere milieuschade optreedt; 
2) De huidige en geplande verwijderingscapaciteit is abso

luut onvoldoende om de grote groei van het aanbod 
van afvalstoffen te kunnen opvangen. 

Er is geen voldoende ruimte meer om het afval te storten. 
De oplossing om meer te gaan verbranden is een slechte. 

We verminderen het volume aan afval weliswaar, maar we 
verliezen allerlei grondstoffen en het is technisch ingewikkeld 
en financieel onaantrekkelijk om luchtverontreinigingen tegen 
te gaan. Dit terwijl dit laatste zeker noodzakelijk is. 
Het is beter om ons te richten op de preventie en het herge
bruik van afval. Dit komt onder andere ook naar voren in het 
afvalbeleid van de overheid. 

prlmalre problemen van atval [15,b/13] 
Het betreft hier: 
- vervuiling: Het toevoegen van chemische of fysische 

bestanddelen aan het milieu in hoeveelheden 
die grater zijn dan door de natuurlijke kring
lopen verwerkt kunnen warden, waardoor 
een ophoping ontstaat (afval op stortplaat
sen, cfk's); 

- aantasting: Het ingrijpen van de mens in het milieu, 
waardoor de oorspronkelijke verschijnings
vorm zodanig wordt, dat dit als een verslech
tering wordt ervaren (ruimtebeslag afval, ont
gronding); 

- uitputting: Het onttrekken van bestanddelen aan het 
milieu in grotere hoeveelheden dan door na
tuurlijke kringlopen aangevuld kunnen war
den. 

seconds/re problemen van atval [15,b/13] 
Dit zijn problemen, die als gevolg van de primaire problemen 
ontstaan. Het gaat om: 
- schade aan de gezondheid van de mens; 
- schade door verlies van milieufuncties; 
- schade aan natuurwaarden, planten en dieren. 



Woningbouw 

Bouwafval 1,4 

Sloopafval 1,4 

Utiliteitsbouw 

Bouwafval 0,9 

Sloopafval 4,5 

Weg- en waterbouw 

Bouwafval 1,3 -
Sloopafval 2,7 

Totaal 12,2 

17 Jaarlijkse hoeveelheden bouw- en sloopalval (exclusief 
grond en zand) per hoofdgroep (miljoen ton), Bron: RIVM 

sloop 

stor1en of verbranden A 

nullige toepassing B 
als grondslof 

direct hergebruik 

via opwerkingsfabriek/ 
groothandel 

c ; 

direct van sloop naar bouw; D 
opwerklng op lokalle 

toenemende 
specialisatie ; 
afncmende 
milieubelasting 

18 Afvalstromen, Bron: (61] 

tole.al aanbOd 
m10'1~r aanbod atval 

35 

34 

33 

3l< 

31 

30 

29 

incl. auto-
nome groel 

17% 

variant 1 

var .. nt 2 

aanDOd atval '88 

variant 3 

1988 1990 1992 1996 1998 2000 2002 

variant 1 s maatregelenpakket Notitie Preventie en Hergebruik 
variant 2 • maatregelenpal<Ket NMP+ 
vanant 3 s meest vergaanoe pakket maatregelen 

zoais dat is doorgerekend in een studie door 
Heidemij in opdracht van VROM 

19 Autonome ontwikkeling en 3 varianten om afval te beper
ken, Bron: VROM 



vervuiling door a/val /15,b/14] 
De vervuiling van het milieu door afval kan warden ingedeeld 
in verschillende categorieen: 
- atmosfeer: Door vuilverbranding/verwerking: CFK's in 

het afval; 
- lucht: Door vuilverbranding/verwerking: vrijkomen van 

vele verschillende (toxische) verbindingen in de 
lucht (dioxinen, blauwzuur enz.); 

- bodem: Storten van afval: door uitloging kunnen allerlei 
schadelijke verbindingen in bodem en grondwater 
komen; 
Ruimtebeslag stortplaatsen: de grand is niet meer 
bruikbaar voor andere doeleinden. 

- water: Grondwater wordt vervuild door het storten van 
afval. 

uitputting en hergebrulk /15,b/14] 
Van uitputting is alleen sprake als de onttrekking van de 
natuurlijke grondstoffen in een hoger tempo gaat dan de 
aanwas van deze grondstoffen. Hergebruik en nuttige toe
passingen van het afval zorgen ervoor dat de onttrekking 
van grondstoffen kan warden vertraagd. Het produceren van 
onbruikbaar afval veroorzaakt het omgekeerde. 

Uitputting van grondstoffen wordt mede veroorzaakt door: 

• verspilling van materiaal: 
- Afval dat te vermijden was geweest als de betreffende acto
ren in het bouwproces preventieve maatregelen hadden 
genomen; 
- afval dat niet opnieuw gebruikt kan warden, waardoor voor 
een vergelijkbare toepassing primair materiaal moet warden 

gebruikt. 

• gebruik van fossiele brandstoffen: 
- voor vervoer van afval, installaties voor afvalverwerking en 
de verwerking zelf is energie nodig. 

Hoewel we een vermindering kunnen zien in de gestorte 
hoeveelheden huishoudelijk afval (door de gescheiden inza
meling van GFT-afval) en industrieel afval neemt de hoeveel
heid BSA echter toe! [65, bl88]. 

bouwafval 
Bouwafval kan bruikbaar of onbruikbaar zijn. Als bruikbaar 
afval warden onder andere glas (niet gekleurd) en hout (niet 
gei'mpregneerd) verstaan. In 1990 werd circa 67% (gewichts
procenten) van alle bouw- en sloopafval opnieuw gebruikt. 
Het grootste gedeelte wordt gevormd door de steenachtige 
materialen, die voor 69% weer opnieuw warden gebruikt. 

Het restant aan houtafval dat niet opnieuw gebruikt wordt is 
ongeveer 17 volume%. Een grater rendement kan dus ge
haald warden uit het aanbieden van meer hout voor herge
bruik. 

sloopafval 
Bij de definitieve sloop van een gebouw komt al het aanwe
zige materiaal vrij. Dit materiaal kan op verschillende niveaus 
in het bouwproduktieproces terugkeren, zie {1S}. 

De B-stroom gaat naar opwerkingsfabrieken waar het afval in 
nuttige grondstoffen wordt omgezet, bijvoorbeeld puingranu
laat dat gebruikt kan warden als toeslag in beton, of hout-



snippers voor de spaanplaatfabricage. 50% van de betrok
ken materialen vindt dankzij deze recycling weer een nuttige 
toepassing [33]. Een nadeel van de B-stroom is dat materia
len warden ingezet voor een minderwaardiger functie dan zij 
oorspronkelijk hadden. Door strengere afvalscheiding is de 
B-stroom te vergroten. 
Bij de C- en D-stroom warden de materialen weer voor de
zelfde functie ingezet (stenen en houten bouwelementen) 
nadat ze eerst zijn opgeknapt en eventueel bewerkt [32]. Het 
verschil tussen de C- en D-stroom is dat bij de C-stroom de 
materialen eerst neg worden bewerkt alvorens ze weer war
den toegepast in de bouw. Bij de D-stroom gaan de materia
len direct naar de bouw: van sloop naar bouw. 

Om de druk op het milieu zo klein mogelijk te houden is het 
afremmen van de A- en 8-stroom, en het stimuleren van de 
C-en D-stroom gewenst. Direkt hergebruik heeft dus de voor
keur. De verwijdering van sloopmateriaal via de A- en 8-
stroom wordt zodoende uitgesteld en zal leiden tot een afna
me in de grondstoffenreserves. Direct hergebruik heeft te
vens financiele voordelen. 

wat Is nodlg voor direct hergebrulk? [32,b/7] 
• Een mentaliteitsverandering: 
Vroeger was het normaal dat componenten direct werden 
hergebruik. 8ruikbare stenen en houten delen werden 
schoongemaakt en opnieuw ingezet. De belangstelling voor 
direct hergebruik neemt echter weer toe, onder meer van 
houten delen. De omvang van de C- en D-stroom is echter 

neg steeds te verwaarlozen in omvang [32,bl6] . 
• Een verandering in bouwmethoden, dit houdt onder ande
re in dat er demontabel gebouwd moet worden: 

- geen lijmen en parkers toepassen in verbindingen 
- geen cementspecie voor metselwerk 
- geen composietmaterialen toepassen 
- geen monoliete (beton)bouw 
- geen vervlechting van functies (bijvoorbeeld het in-
storten van leidingen 

• Een vraag naar materialen die vrij zijn gekomen uit een 
bouwwerk, bij de bouw of sloop ervan. 
• Een toegankelijk en landelijk verkoopapparaat voor 'twee
dehands' bouwmaterialen. 
• Het economisch rendabel zijn van direct hergebruik: het 
verbeteren van de kosten/kwaliteitsverhouding ten opzichte 
van nieuwe produkten. 
• Een ontwikkeling in slooptechnieken die het mogelijk 
maakt het gebouw voorzichtig te demonteren. 

perspectleven voor direct hergebruik 
8ouwkomponenten kunnen wat betreft hun geschiktheid 
voor direct hergebruik in de huidige woningbouw verdeeld 
worden in drie groepen [32,bl11]: 
1 Componenten die niet voor direct hergebruik in aan

merking komen omdat zij niet onbeschadigd kunnen 
worden vrijgemaakt dan wel sterk verontreinigd zijn 
(roet, asfaltcoatings en dergelijke), of omdat de reste-
rende levensduur onvoldoende is. : 

2 Componenten die weliswaar geschikt zijn (of geschikt 
gemaakt kunnen worden) voor direct hergebruik, maar 
slechts in kleine aantallen en in onregelmatige partijen 
zijn terug te winnen. Daarom moeten zij op de 'doe-het-



zelf' markt warden afgezet. Voorbeelden zijn aanrechten, 
sanitair en apparaten. 
3 Componenten die geschikt zijn of geschikt gemaakt 

kunnen warden voor direct hergebruik op grotere sch
aal. 

hoevee/heden 
Het totaal aantal kilo's afval per jaar dat vrij komt in alle sec
toren bij elkaar is 115.000.000.000 kg (115 miljoen ton) [73,
bl6-8] / [69,bl5]. De jaarlijkse groei bedraagt 2%. Per jaar 
komt er zo 2,3 miljoen ton afval bij. Dit noemen we de auto
nome groei. Ook met het huidige afvalbeleid (10% preven
tie in 2000 voor de gehele sector) zal deze hoeveelheid al
leen maar toenemen. Gaan we voor elk jaar van deze 2% 
groei uit en doen we niets om afval te voorkomen, dan is de 
hoeveelheid afval in 2002: 335 miljoen ton, zie {19}. 

De totale hoeveelheid bouw- en sloopafval per jaar bedraagt 
in de bouw 12,2 miljoen ton. De woningbouw neemt hiervan 
23% voor zijn rekening, de utiliteitsbouw 44% en de weg- en 
waterbouw 33%, zie {17}. Ter vergelijking: de totale hoeveel
heid BSA is ruim twee keer zo groot als de hoeveelheid huis
houdelijk afval. 
De woningbouw neemt 2,8 miljoen ton BSA voor zijn reke
ning. Dit bestaat uit 1,4 miljoen ton bouwafval en 1,4 miljoen 
ton sloopafval per jaar. 

samenstelling 
De samenstelling per jaar van BSA uit de woningbouw ziet 
er als volgt uit [64, bl8]: 

woningbouw 

(*1000 ton) % 

steenfractie 2490 89 
(beton, metselwerk, asfalt, divers puin, dakpannen) 

hout 225 8 
metaal 35 1,2 
teerhoudend materiaal 10 0,3 
kunststoffen 15 0,4 

(waarvan bijna 20.000 ton PVC (56% van de kunststoffen)) 
rest 35 1,2 

TOTAAL 2800 100% 

N.B.1) 
In de praktijk is er een verschil in samenstelling tussen 
bouw- en sloopafval. Er worden nu namelijk woningen ge
sloopt die uit andere bouwmaterialen werden opgebouwd 
dan nu gebruikelijk is. Tegenwoordig is de samenstelling van 
bouwafval diverser dan die van sloopmateriaal. Dit komt 
vooral doordat het aandeel kunststoffen, gasbeton, chemisch 
afval, verpakkingsmateriaal en isolatiemateriaal nu grater is 
dan vroeger. Door veranderingen in bouwmaterialen en bou
wmethoden is het zodoende dus niet vreemd dat de samen
stelling van bouwafval anders is dan die van sloopafval. 



N.B.2) 
Verwacht wordt [64,bl8] dat de steenfractie in het BSA gaat 
dalen. Dit komt door de opkomst van gips, gasbeton, isola
tiematerialen en kunststof. 

Naar schatting [9,bl77] is de hoeveelheid afvalhout dat tij
dens de bouw ontstaat 0,5-1,5 m3 per woning. Dit resulteert 
in 15.000-50.000 ton houtafval per jaar, dat vrijkomt bij de 
bouw van nieuwbouwwonigen [9,bl77]. Nu gaat een groot 
deel van deze hoeveelheid verloren. Het houtafval dat vrij
komt wordt vaak verwerkt tot plaatmateriaal. Vanwege de 
nadelige effecten voor het milieu van deze verwerking (lijmen 
van spaanders) en het verschuiven van het probleem naar 
de toekomst (verlijmd plaatmateriaal als spaanplaat is niet 
herbruikbaar), is dit geen goede oplossing. 
In het ontwerpproces meet zodoende naar een oplossing 
gezocht warden die structureel is, en niet het probleem ver
schuift naar de toekomst. 

afvalbeleid overheid 
Hier volgt een herhaling van de taakstelling van de overheid 
met betrekking tot de hoeveelheden BSA: 

Taakstelling overheid, Bron: Beleidsverklaring: Milieu-taak
stellingen Bouw 1995. 

Beleidslijn A 
Verminderen van het gebruik van eindige grondstoffen met 
2.5% en 2000 en 5% en 2005. 

Beleidslijn B 
Toename van de toepassing secundaire grondstoffen van 
60% en 1990 tot 90% in 2000. 

Beleidslijn C 
Vermindering van het afvalvolume en gescheiden inzameling 
van BSA: 5% kwantitatieve preventie van de hoeveelheid die 
in 2000 vrij zou komen volgens autonome groei. 

De middelen die de overheid heeft om deze taakstelling te 
realiseren zijn: 
- hogere storttarieven, (gepland 1994) 
- harmonisering/verevening tarieven, (1995) 
- stortverbod op herbruikbaar afval, (1995) 
- verbrandingsverbod op herbruikbaar afval, (1996) 
- verbod op direct onbewerkt toepassen, (1996) 
- verplichting tot scheiding van afval, (1994) 
- optimaliseren scheidingsmogelijkheden, (1996) 
- certificeringsregeling voor sloop-, sorteer- en transportsec-
toren, (1994) 
- opdrachtgevers stimuleren om gebruik te maken van bedrij
ven met certificaat 
- verhogen acceptatietarieven bij scheidings- en bewerkings
installaties 

wetgeving 
De overheid heeft in de Wet Milieubeheer in het hoofdstuk 
"Milieuvoorschriften" vastgelegd waar men aan meet vol
doen op het gebied van het milieu: 
Artikel 10.1 algemeen: 
a) Het ontstaan van afvalstoffen waar mogelijk meet war

den voorkomen/beperkt; 



b) Gebruik geen stoffen die na sloop nadelige gevolgen 
hebben voor het milieu; 

c) Zorg ervoor dat wat je bouwt/produceert aan stoffen, 
preparaten of andere produkten meer dan eenmaal 
worden gebruikt: dit betekent dus hergebruik; 

d) lndien gebruik als bedoeld onder c), niet mogelijk is 
dan moet het produkt, preparaat of stof warden be- of 
verwerkt zodat het bruikbaar is voor hetzelfde of een 
ander doel; 

e) Na gebruik moet het bedoelde onder c) of d) in energie 
worden omgezet; 

f) Ats het bedoelde onder e) niet wenselijk is dan op de 
laatste plaats pas inbrengen in of op de bodem. 

ad2) Strateglsch omgaan met afval 
omgaan met afval, de strateg/e voor hergebrulk 
Hierboven is al even gesproken over direct hergebruik. We 
moeten er hierbij naar streven om zoveel mogelijk de bouw
produkten in hun oorspronkelijke hoedanigheid en met de
zelfde functie zo vaak mogelijk her te gebruiken. Hierbij is 
het van belang dat de bouwprodukten (of materialen) zo min 
mogelijk bewerkt of gereviseerd warden. Zo ontstaat er ook 
in het trajekt van hergebruik zo min mogelijk milieubelasting. 
Een voorbeeld van een bouwprodukt dat na de sloop van 
een gebouw wel eens voor dezelfde functie ingezet kan war
den is de baksteen. Na het verwijderen van de cement is de 
steen in principe weer in zijn oude hoedanigheid terug en 
kan weer dezelfde functies vervullen. Door de grote hecht
kracht tussen steen en mortal wordt dit slechts op zeer be
perkte schaal toegepast. Zou men echter een manier ontwik
keten waarbij mortal en steen eenvoudig te scheiden zijn, 

dat zou dit betekenen dat men een zeer lange tijd profijt 
heeft van de steen en kan men hem steeds voor dezelfde 
functie in te zetten. 
Dit kunnen weals volgt schematisch weergeven {20}. Hierin 
is op de y-as de functie uitgezet die het produkt of het bou
wmateriaal vervult en op de x-as de tijd. 
We zien in deze grafiek dat in de tijd de steen steeds dezelf
de functie kan vervullen. 

N.B. Dit is een totaal ander beeld dan in de huidige bou
wpraktijk voorkomt: we hebben aangenomen dat mortel en 
steen goed te scheiden waren, terwijl dit niet zo eenvoudig 
is en ook niet gebeurt op grate schaal! 
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De functie van een bouwprodukt uitgezet tegen de tijd. 
Hier blijft de functie die het produkt of het materiaal uit 
kan voeren gelijk in de tijd, na verschillende malen te 
zijn hergebruikt. 



Het bovenstaande voorbeeld is fictief. Het idee is echter 
duidelijk: als je het produkt of materiaal steeds kunt inzetten 
voor dezelfde functie als het oorspronkelijk had, dan hoeft er 
minder aanspraak gemaakt te worden op nieuwe grondstof
fen. 

De steen uit ens voorbeeld zal echter niet een oneindige 
levensduur hebben. Hij zal op een gegeven moment bij
voorbeeld kunnen breken. 
We zouden ervoor kunnen kiezen om de steen nu maar naar 
een stortplaats at te voeren. Het is echter ook mogelijk om 
alle gebroken stenen te verzamelen en weer te gebruiken. 
Dit zou bijvoorbeeld kunnen voor de fundering van een weg, 
zie {21 }. 
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21 Als door een bepaalde reden het produkt niet meer 
ingezet kan worden voor de oorspronkelijke functie dan 
is het tech mogelijk om het produkt her te gebruiken 
voor een andere functie 

Om di.e andere functie te kunnen vervullen zal er energie aan 
het produkt toegevoegd moeten warden in de vorm van een 
bewerking. Deze bewerking zal inhouden dat de oorspronke
lijke functie nooit meer uitgevoerd zal warden. In het voor
beeld houdt dit in dat de steen vermalen wordt tot granulaat. 
We kunnen dit grafisch weergeven door het niveau van de 
functie een stuk lager te leggen. 

Een goede strategie zou zijn om ten eerste een bouwpro
dukt zo tang mogelijk her te gebruiken voor zijn oor
spronkelijke funktie. Hierbij meet het geschikt maken voor 
hergebruik zo min mogelijk energie vergen. 
Ten tweede zal getracht moeten warden om de sporten van 
de hergebruiks-trap zo dicht mogelijk bij elkaar te leggen. In 
het voorbeeld wordt op een gegeven moment van de ge
sneuvelde baksteen een wegfundering gemaakt. Dit is een 
grote stap naar beneden. Ats het materiaal hier eenmaal is 
aangekomen zal het na de sloop van de weg geen andere 
functie meer kunnen vervullen, hoogstens voor een andere 
weg. De laatste stap is de weg naar de sloop. Zo zijn we van 
een hoog gebruiksniveau in een grote stap en een wat klei
nere bij de sloop terecht gekomen. 
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk kleine tussenstap
pen te maken. Zo wordt het produkt of materiaal ingezet 
voor verschillende functieniveaus waarin het weer zo tang 
mogelijk gebruikt dient te warden door hergebruik toe te 
passen voor dezelfde functie, zie {22}. Het beste resultaat 
wordt dus verkregen als de horizontale lijnen zo lang moge
lijk zijn en de vertikalen zo kort mogelijk. 
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22 Een voorbeeld van hoe men op een goede manier om 
kan gaan met hergebruik. 

Een voorbeeld van een bouwmateriaal dat op een ideale 
manier hergebruikt kan worden -doordat het oplost in water
is leem. Leem kan eindeloos hergebruikt worden voor de 
oorspronkelijke functie die het had. Voor leem ziet de tabel 
er dus als volgt uit, zie {23}. 
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23 Een ideaalbeeld van hergebruik van bouwmateriaal: 

leem 

Bij de keuze van het bouwmateriaal en het ontwikkelen van 
een bouwmethode zal met het bovenstaande rekening ge
houden moeten warden, en dient ten minste bovenstaande 
strategie aangehouden te worden. 

LEVENSDUUR, HERGEBRUIK EN HOEVEELHEDEN 
Doordat gebouwen een beperkte levensduur hebben wordt 
het hergebruiksaspect belangrijk. Zouden we immers gebou
wen realiseren met een oneindige levensduur, dan speelt 
hergebruik geen rol. Dus hoe korter de levensduur, des te 
belangrijker wordt hergebruik. 
Uit milieuoogpunt kunnen we zeggen dat in theorie een ge
bouw zo lang mogelijk bruikbaar moet blijven. Dit betekent 
dat de woning onder andere naast flexibiliteit en aanpasbaar
heid ook een lange technische levensduur moet hebben. 
Dan ontstaat de minste milieubelasting. 
Willen we de milieubelasting van woningen met elkaar verge
lijken, dan moet dit dus gebeuren op basis van een ver
gelijking per jaar (en per bewoner). Zo moet dus het ontsta
ne afval voor een woning gedeeld worden door het aantal 
jaren dat de woning in gebruik is. 

Als we echter naar de huidige woningbouw kijken, dan heeft 
de woning een werkelijke levensduur die korter is dan de 
technische levensduur. Zo gaat baton wel honderden jaren 
mee en baksteen misschien wel 2000 jaar. Woningen hou
den het echter nooit zo lang uit. Er zitten kennelijk andere 
factoren achter die de levensduur bekorten (tot gemiddeld 
60 jaar). Hoe dat proces precies verloopt is onduidelijk en is 
als ontwerper moeilijk te bei'nvloeden. Het zou echter wel 
goed zijn om te onderzoeken wat de levensduur van gebou-



wen zo beperkt. 

In het ontwerpproces kan ik met het bovenstaande rekening 
houden door uit te gaan van de werkelijke levensduur van 
gebouwen. Hierbij moet ik trachten om die maatregelen te 
treffen waardoor de woning en de gebouwde omgeving aan 
toekomstige eisen kunnen blijven voldoen. Naar mijn inzien 
spelen aanpasbaarheid, flexibiliteit en architectonische vorm
geving daarin een belangrijke rel. 

levensduu~ hergebrui~ hoeveelheden in relatie tot afval 
In theorie ontstaan zijn er drie variabelen te onderscheiden 
die een rol spelen bij het voorkomen van bouw- en sloopaf
val. 
Deze drie variabelen zijn: 
x: de werkelijke levensduur van een woning; 
y: de input: de hoeveelheid bouwmateriaal dat nodig is bij 
de bouw; 
z: de output de mate van hergebruik van materiaal en pro".' 
dukt. 

Welke rol deze afzonderlijke variabelen hebben zullen we 
hier ender zien. 

ad x) de werkelljke /evensduur 
N.B. Hieronder zullen we eerst nog aannemen dat herge
bruik nog geen rot speelt. 
In theorie zou dan het verlengen van de werkelijke levens
duur van gebouwen tot resultaat hebben dater per tijdseen
heid minder afval ontstaat, zie {24}. Hierbij wordt aangeno
men dat bij de bouw in beide gevallen even veel bouwmate
riaal benodigd is. De hoeveelheid afval per tijdseenheid is in 

geval 2 dus lager. 
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2~ verschil tussen een lange en korte werkelijke levens
d uur 

In de praktijk zien we dat de werkelijke levensduur van wo
ningen tegenwoordig korter is dan de technische levens
duur. (Hoewel baksteen en beton erg lang mee kunnen 
gaan, wordt het gebouw toch gesloopt) In dit opzicht heeft 
een technische levensduur van bouwmateriaal en -produkt, 
die grater is dan de werkelijke levensduur van de woning 
dus weinig zin. Dit zou alleen maar een kapitaals- en milieu
vernietiging betekenen. In dit geval (geen hergebruik) zou de 
technische levensduur van een woning afgestemd moeten 
worden op de werkelijke levensduur. Dan ontstaat er het 
minste verlies van kapitaal en milieu. Dit is min of meer de 
huidige situatie in de woningbouw. Hergebruik van bou
wmateriaal of produkten vindt nu namelijk op een dusdanige 
wijze plaats, die niet overeenkomt met de juiste strategie (zo 
min mogelijk verschil in functieniveau). De grootste afvalfrac
tie (89%1) bestaat uit steenachtige materialen [64,bl8]. De 
huidige wijze van 11hergebruik11 bestaat uit het vermalen en 
gebruiken voor zeer laagwaardige functies als wegfundering 



of granulaat in nieuw beton (maximaal 20%). Door de grote 
stappen op de 'ladder van functieniveaus komt het materiaal 
zo relatief snel op de stortplaats terecht. We kunnen dus niet 
echt spreken van hergebruik, wel van een lichte uitstel van 
het storten of verbranden van afval. Tevens moeten we ons 
hierbij bedenken dat dit een eindige afzetmarkt vormt waarin 
we niet al ons puin af kunnen zetten. Alleen bij een toene
mende bouwaktiviteit van 500% (!) zou dit wel het geval zijn, 
zie {25}. 
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25 benodigde groei om tot totale hergebruik te komen van 
steenachtig puin 

adz) de output: mate van hergebrulk 
Hierboven zagen we dat in de huidige bouw geen (goed) 
hergebruik toegepast wordt en dat daardoor vernietiging van 
kapitaal en milieu ontstaat. 
Een afname van afvalstromen kan dus bereikt worden door 
op een juiste manier om te gaan met hergebruik van materi
aal. Deze manier gaat ervan uit dat na het vrijkomen materia
len en produkten weer zoveel mogelijk in dezelfde hoedanig-

heid en voor dezelfde functie gebruikt moeten warden. Hier
bij is het van belang dat de materialen en produkten op een 
zo eenvoudig mogelijke en onder de minste toevoeging van 
energie weer gebruikt kunnen worden. De ideale combinatie 
is een milieuvriendelijk materiaal of produkt met een lange 
technische levensduur. Hieronder -{26}- zien we dater wei
nig afval ontstaat bij een hoog niveau van hergebruik. 
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het verschil tussen een hoge mate van juist hergebruiK 
en weinig tot geen (goed) hergebruik bij gelijkblijvende 
levensduur 

ad y) de benodigde hoeveelheid bouwmateriaa/ 
Dit is de input. Vooral als hergebruik geen rol speelt of op 
een slechte manier gebeurt, is de omvang van de input be
langrijk. Hoe kleiner deze input hoe minder afval er kan ont
staan. Maar ook bij een hoge mate van hergebruik zal een 
grote hoeveelheid bouwmateriaal meer afval veroorzaken 
dan een kleinere hoeveelheid. Het zijn namelijk altijd percen
tages die afvallen, uitvallen of over blijven. Voorbeelden hier
van zijn het afval dat ontstaat doordat er teveel is aange-



voerd op de bouwplaats (een bepaald percentage van het 
geheel) of het percentage dat onbruikbaar is geworden na 
de sloop. In {27} is dit schematisch weergegeven. Hierin ga 
ik er van uit dater geen hergebruik wordt toegepast. 
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27 De afvalhoeveelheden die ontstaan bij een kleine input 
vergeleken met een grote input 

samenvattlng 
We kunnen dus stellen dater drie variabelen zijn die een 
belangrijke rol spelen bij het ontstaan van afval in de wo
ningbouw: 

1 de werkelijke levensduur 
2 de instroom van bouwmateriaal: input 
3 de afvalstroom: output 

Steeds hebben we voor deze drie variabelen verschillende 
keuzes. Dit zijn bij: 

1 korte of lange levensduur 
2 veal of weinig input: benodigde hoeveelheden bouwmateri
aal 

3 veel of weinig output: mate van hergebruik 

De keuzes die gemaakt worden spelen zich uiteraard af op 
een glijdende schaal. De drie variabelen kunnen uitgezet 
warden in een driedimensionaal assenstelsel. Dit ziet er als 
volgt uit: 'j 
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28 De drie variabelen die een grote rol spelen bij het ont
staan van afval. We zien dat hoe dichter een punt zich 
bij de oorsprong bevindt, hoe minder afval er zal ont
staan. 

Het minste afval ontstaat wanneer de werkelijke levensduur 
zo hoog mogelijk is, de hoeveelheid bouwmateriaal dat be
nodigd is zo laag mogelijk is en de mate van hergebruik zo 
hoog mogelijk (via een goede strategie). 

N.B.1 
De vrijkomende hoeveelheden bouwafval zitten verwerkt in 
de levensduur: hoe vaker men meet bouwen, hoe meer bou
wafval er ontstaat. 



bi)lage AFV AL 3 

Toelichtlng op de berekenlng van materiaal- en afvalhoe
veelheden 

In de volgende twee tabellen wordt in eerste instantie weer
gegeven welke bouwdelen er zijn, uit welk materiaal zij be
staan en hoeveel ervan in de woning gebruikt wordt. Met 
behulp van de soortelijke massa (s.m.) wordt dan het ge
wicht berekend van het bouwdeel. Dit gewicht komt vrij bij 
de sloop; zie kolom A: sloopafval. 
Van de referentiewoning is bekend hoeveel procent bouwaf
val ontstaat per bouwdeel. Delen die geprefabriceerd warden 
leveren geen afval op tijdens de bouw. (Het afval dat in de 
fabriek ontstaat waar prefab elementen worden gemaakt, 
wordt buiten beschouwing gelaten aangezien het afvalpro
bleem in de geconditioneerde fabriekshal veel beter te con
troleren is). Voor het ontwerp worden deze percentages 
geschat: kolom B. 
In kolom C wordt de hoeveelheid bouwafval berekend: A*B. 
In kolom D wordt C vermenigvuldigd met een geschat per
centage dat hergebruik kan warden. De uitgangspunten 
warden hieronder vermeld: 



REFEAENTIE TUINKAMERWONING ; HOEVEELHEDEN AFVAL MATERIAAL 

bouwdeel materiaal o ppervtak1e dikte '\/Olume s.m. (kgim3) sloopafval afval % bou.vafval mogelij~ hergebruik van hergebruik van - '\/Olume TOTAAL seconclair 

(m2) (m1) (m3) (2.bl43( (kg) (A) (B) (kg) (C) bouwafval (kg) (0) sloopafval (kg) (EJ afval m3 (F) (kg) (G) (kgl 

1) fundering woning bet on 3.45 (2,bl43( 2400 8200 5 414 20%*414=83 20%*8280= 1650 2.8 86Q4 173e 

2) fundering berging beton 1.44 (2,bl43( 2400 ·345e 5 173 20%*173 = 35 20%*3450= e91 1.2 3<1211 12e 

3) heipalen woning bet on 3 stuks; (3,bl20( , 20.0 e.1 2400 14640-J()g 30Q (koppen i:elen) 20%*309= e2 20%* 14331 == 280e 4.0 14640 21)28 

0.32.0.32 = 14331 

4) heipalen berging hout 4 stuks; (3,bl20(. 10.0 Le 550 880 0 0 440 0 0.8 830 0 

0.2"0.2 

5) oplangers heipalen betonkop 0.28.3.14"0.142 20 0.49 2400 1182-411 411 (koppen i:;elen) 20%*41 1=83 20%*771 = 154 0.4 1182 237 

(3.bl20) = n1 

e) werkv1oer ( + berging) stampbeton 53.0 (2,bl43) 0 .05 2.(!Q5 2200 502Q 5 2oe ver11U ild met aarde vervuild met aarde 2.8 e225 0 

7) begane grand v1oer systeem v1oer 53.0 (2,b l43) 0 11 5.020 2400 14230 0 0 0 vervuild met PS 5.0 14230 0 

8) verdiepings v1oer breedplaat 75 (2,bl43J 0.13 0.75 2400 23400 0 0 0 0.80*23400 '= 18720 2.0 2~ 16720 

9) dekv1oer cement 104 030 3.12 (2,bl43) 1000 4902 5 250 20%*250= 50 20%*4902=~ 2.e 5242 1048 

10) metselwerk buitenspouwblad bakst9!1n M .4 0 .110 7.08 (2,bl43) 2000 141e8 7 092 nuttige toepa:;sing nuttige toepassing 7.e 151eo 0 

11) binnenspouwblad kalkzandsteen 24 0 150 3.e 12.bl43l 2000 7200 5 3llO 10%*3ll0 = 3e 10%*7200= 720 3.4 7500 75e 

hout 0 0 

12) woningscheidende wand kalkzandsteen 45.5 023 10.4e [2.bl43J 2000 20030 3 e28 10%*e28= e3 10%*20930 '= 2003 9.7 21556 2150 

13) binnenwand gipsblokken 40.1 007 2.807 (2,bl43) 1050 29471 e 1n \ 4.4 

cellenbeton 17.2 007 1.204 (2,bl43) 1300 15e5-4848 e 04 -291 10%*291 = 29 10%*4848 ~ 485 5 130 514 

kalkzandsteen 2.4 Oe5 o. 1e (2,b143J 2000 33e I e 20 I 

14) dakbedekking betonpan ee.7 12.bl43l 2ekg'm3 1734 4 (lg 20%*eQ =14 80%* 1734 = 1387 0 .2 1803 1401 

TOTAAL STEENACHTG MATERIAAL = 81.5% van het totaal (2.bl43( 12eton 4103 455 30231 48.0 129739 30240 

15) Toeslag ander materiaal dan steenach1ig •· toeslag aflxiuwfase (100%-81 .5%) (2,bl42J 10 ton (4) 952 052*(43"4*20°4+ 20% *4300= eeo + 0.1 10052 28tY.) 

35%*10%) = 115 10%*3.500= =350 

SLOOPAFVAI. BOUWAFVAL HERGEBRUIK HERGEBRUIK SLO- AFVAL GEBRUIK GEBRUIK 

BOUWAFVAL OPAFVAL (M3) TOTAAL SECUNDAIR 

TOTAAL VAN AFVALHOEVEELHEDEN EN MATERIAALGEBRUIK REFERENTIE'NONING 13e TON !HON 1TON 32 TON - 58 141 TON 33 TON 

TOTAAL PER BE'NONER (*1 /2.7) 50TON 2TON OTON 12TON 21.4 52 TON 12 TON 



Ot-rTYVERP: HOEVEELHEDEN AFVAL MATERIAAL 

bouwdeel materiaal o ppervlakte dikte 110lume s.m. (kg/m3) sloopafval I afval % bouwafval mogelijk hergebruik van mogelijk hergebruik Vlln afval (m3) TOTAAL secondair 

(m2) (m1) (m3) [2.bl43J (kg) (A) (B) (kg) (C) bouwafval (kg) (0) sloopafval (kg) (E) 110lume (F) (G) 

1) fundering woning beton 0.4*0.610.2*0.0 2.37 (a) 2400 5600 5 284 20%*284=57 20% *5600= 1130 2 51164 1103 

2) fundering lift bet on 0.4*0.6 20/15 0.32 [b) 2400 768 5 38 20%*38=8 20%*768= 154 0.3 806 161 

3) heipalen woning hout 0.32*0.32 C*20/3 4.1 Jc) 550 2255 0 0 0 50%*6766/3= 1128 2 2255 0 

4) heipalen lift hout 0.32*0.32 4*20/15 0.5 (d) 550 275 0 0 0 50%*275= 138 0.3 275 0 

5) oplangers heipalen betonkop 3. 14*(0.2)2 8{15+ 12 1.6 (e) 2400 3840 [n] 1030 20"A. * 1030 = 206 20%*3840= 768 1.6 4870 974 

0) beganegrond vloer hout (25/ 15+Q0)/3 0.040 1.4 [f) 550 770 0 0 0 60%*770= 462 0.6 no 462 

7) wrdiepings vloer hout go 4.3 (g) 550 2358 0 0 0 40%*2358= 043 2358 
hout go 3.75 550 2064 0 0 0 l!(W.*2064 = 1651 3.3 2064 4754 

zand go 2.7 2400 658Q 0 0 0 go% *2400= 2160 1.9 6689 

8)gewl HSB 45 30 kg/m2 [h) 1755 0 0 0 0.4*550~•= 176 2.3 1755 176 

9) woningscheidende wand kalkzandsteen 10.4*3*3 0.120 11 .23 [i) 2000 22460 0 0 0 00% *22460= 17968 2.2 22460 17g(l8 

10) binnenwand HSB 13.5*2.4 30 kg1m2 U1 g72 0 0 0 3.5*13.5*2.4*00%= Q1 0.8 g72 91 

11) dakbedekking wgetatie 10*13.5/3 100 kgim2 4500 5 225 60%*225 = 135 60% *4500=2700 2.1 4725 2835 

12) balkon hout 0.76 [k) 550 418 0 0 0 ~i.*0.72*550=317 0.2 418 317 

13) galerij hout 0.30 [I) 550 107 0 0 0 167/2 0.2 167 84 

14) afdichting galerij hout 0.6 (m) 550 330 10 33 (o) 0 ~i.*330 =264 0.2 303 264 

glas 8.8*3 12mm 2.5 kg/mm 792 10 80 0 0.35 872 0 

TOTAAL STEENACHTG MATERIAAL 81.5% van het totaal (2.bl43) 55.Q ton 16go 406 3031g 21 .Q 5n83 30725 

15) Toeslag ander materiaal dan steenachtig , toeslag afbouwfase (100%-81 .5%) (2,bl42) 10 ton 952 43% *20",4 *952 + 4300*20% + 9.1 10952 1325 

35%*20",4*952= 115 3500*10% = 1210 

SLOOPAFVAL BOUWAFVAL HER TE GEBRUIKEN HER TE GEBUIKEN AFVAL GEBRUIK GEBRUIK 

BOUWAFVAL SLOOPAFVAL (M3) TOTAAL SECUNDAIR 

TOTAAL VAN AFVALHOEVEELHEDEN EN MATERIAALGEBRUIK REFERENTIEWONING 66TON 3TON OTON 32TON 31 m3 69TON 32TON 

-TOTAAL PER BEWONER (*1/2) 33 1.5TON OTON 16TON 15.5 m3 35TON 10TON 



NB 
A= De hoeveelheid materiaal die toegepast wordt in de woning. Dit is gelijk aan de hoeveelheid sloopafval 
B= Het percentage bouwafval die bij de bouw vrijkomt 
C= B*A 
D= Het percentage dat hergebruikt kan worden*C 
E= ldem*D 
F = Het totale materiaalverbruik dat nodig is om een woning te bouwen, dus inclusief bouwafval 
G= De hoeveelheid secundair materiaal dat maximaal gebruikt kan worden. 



1.1.2.3 berekening van de hoeveelheden materiaal en afval van het ontwerp 



a} fundering woning: 
(0.4*0.6*10.4)*2+(8.9*0.2*0.6)*2=7.1 m3 voor 3 woningen 
per woning: 7.1/3=2.37 m3 

b} fundering lift: 
(20*0.6*0.4} =4.8 m3 voor 15 woningen 
per woning: 4.8/15=0.32 m3 

c} heipalen woning: 
schatting: 6 palen van 20 m lengte, voor 3 woningen: 0.32*-
0.32*20*6/3= 12.3/3=4.1 m3 

d} heipalen lift: 
schatting: 4 palen van 20 m lengte: 4*20*0.32*0.32=16.4 
m3 voor 15 woningen 
per woning: 16.4/15=1.1 m3 

e} oplangers heipalen: 
(4/15+6 palen)*3.14*(0.2*0.2)*2m lengte=1.6 m3 

f) beganegrond vloer: 
liftvloer=5*5=25 m2 
woningvloer= 10.4*8.8 m2 
dikte vloer=0.046 m (omgerekend naar massieve vloer van 
hout} 
(1/15*25m2+(10.4*8.8}}*0.046=4.3 m3 voor 3 woningen 
per woning: 4.3/3=1.43 m3 

g} verdiepings vloer: 
hout: idem beganegrond vloer: 4.3 m3 
platen multiplex en houten delen: 
(0.020+0.021)*(10.4*8.8} = 3.75 m3 

zand: 0.030*(10.4*8.8} = 

h) gevel: 
per m2: 
- buitenbekleding: 
- regels 600 mm hoh: 1.67*32*22= 
- middelste beplating: 
- stijlen: 0.150*0.045*1.67= 

0.042*550=23 kg/m2 

2.7 m3 

0.020 m3/m2 
0.0012 m3/m2 
0.012 m3/m2 
0.009 m3/m2 
------------- + 
0.042 m3/m2 - hout 

- binnenste beplating: = 0.015 m3 
- gipskarton: s.m.=1050 kg/m3: 0.015*1050= 16 kg/m2 

-------------- + 
39 kg/m2 

dus: 39 kg/m2*(8.8*2.7+10.4*3*2/3)=39*45 m2=1755 kg 

i} woning scheidende wand: 
oppervlak: 10.4*3*3=93.6 m2 
dikte: 0.120 m 
volume: 11.23 m3 

j) binnenwand: 
beplating: 2*12.5 mm gipskarton: 
0.025 m3/m2 - 1050 kg/m3: 1050*0.025=26.25 kg/m2 
stijlen: 0.9*0.045*1.67= 
0.007 m3/m2 - 550 kg/m3: 0.007*550= 3.58 kg/m2 

---------------- + 
30 kg/m2 



13.5 m binnenwand, 2.4 m hoog: 
dus: 30 kg/m2*(13.5*2.4)=972 kg 

k) balkon: 
1.5 m diep en 4.2 m breed 
- balken: 71/221: (4.2*2)+(1.5*2)+(6*1.5)=40.4 m; opper
vlak hiervan is: 0.071*0.0221 = 0.72 m3 
- ribben: 75/44: (4.2*3)*0.044*0.075= 0.04 m3 
totaal: 0.04+0.72=0.76 m3 

I) galerij: 
=12/15*1/2*balkongewicht=418*12/15*1/2=167 kg 

m) afdichting galerij: 
- draagwerk van hout 95/150 mm: 0.095*0.150*9/0,9*3=0.42 
m3, met regals erbij: schatting: 0.6 m3 
- glas: 3*8.8*(12 mm dik*2.5 kg/mm glasdikte)=792 kg 

n) afkoppen oplangers: 
per paal komt 720 kg/(4+3 palen)=103 kg bouwafval vrij 
hier: (6+4) palen*103=1030 kg 

o) gevelafsluiting: 
Waarschijnlijk zal de afsluiting moeilijk geprefabriceerd kun
nen warden vanwege maatafwijkingen die zijn ontstaan tij
dens de bouw. De afsluiting wordt dus op de bouwplaats 
gemaakt. Hierbij moet een schatting van bouwafval aange
houden warden van 10%. Tijdens de afbouwfase ontstaat 
hetzelfde percentage afval. 



bljlage BOUWMATERIAAL 1 

HET ONTWERPPROCES 

In het programma van eisen staan de thema's waaraan we in 
het ontwerpproces aandacht dienen te schenken. Deze the
ma's zijn: goedkoop bouwen, kwaliteit, milieubewust bou
wen, bouwen voor senioren, vormgeving, veiligheid en wel
zijn. 

Eerst wordt per thema een brainstorm gehouden met betrek
king tot de meest ideale oplossingen/ontwerpen die mogelijk 
zijn. Het resultaat is een serie van 'extremen'. 

Belangrijk is dat er een integratie ontstaat tussen de verschil
lende extremen. lk kan me bijvoorbeeld best een zeer afva
larm ontwerp voorstellen, maar als dat niet realiseerbaar is 
met een milieubewust bouwmateriaal, dan is het idee niet 
bruikbaar. Deze ontwerpmethode vraagt dus om een brede 
benaderingswijze en een breed inzicht in de verschillende 
aspecten. Er moet een oplossing ontstaan waarin voor elk 
afzonderlijk aspect een zo ideaal mogelijke oplossing ont
staat. 

Een voorwaarde is in ieder geval dat gebouwd wordt met 
een milieubewust en goedkoop bouwmateriaal (een materi
aal dat uit de onderzoeken milieubewust blijkt te zijn en waa
rmee tevens goedkoop te bouwen is). Het vertrekpunt voor 
de integratie van ontwerpaspecten is dus de keuze van het 
bouwmateriaal. lk denk namelijk dat de keuze van het bouw
materiaal bepalend is voor de mogelijkheden in het ontwerp
proces en voor een groat deel bepaalt hoe milieubewust en 

hoe goedkoop de woning wordt. We kijken hierbij in eerste 
instantie naar die gebouwonderdelen die het meeste bouw
materiaal vragen -zeals woningscheidende wanden, dragen
de muren (of gecombineerd), vloeren en gevels. Voor deze 
constructies blijken uit de onderzoeksfase (zie tabel met 
richtlijnen ender bouwmaterialen) de volgende milieubewuste 
bouwmaterialen mogelijk te zijn: 

A - vloeren: 

B - wanden/: 

gevels 

1. keramische elementen; 
2. hout 

3. massief houten elementen (log
s); 
4. kalkzandsteen; 
5. leem; 
6. houten frame + beplating 

In de bouw blijken [59] goedkope bouwmaterialen te zijn: 
kanaalplaatvloeren van beton, betonwanden (bij grote bouw
opgaven) en prefab verlijmde sandwichelementen van hout 
en isolatiemateriaal. Deze bouwmaterialen komen echter niet 
voor in de tabel met richtlijnen met betrekking tot milieube
wuste bouwmaterialen. Aangezien de milieulasting van deze 
produkten nauwelijks te bei'nvloeden is kan een goede inte
gratie tussen goedkoop en milieubewust bouwen hier dus 
nooit uit voortvloeien. 
Omgekeerd kunnen de hoge kosten van milieubewuste bou 
wmaterialen wel bei'nvloed warden door de ontwikkeling van 
een geschikte bouwmethode. 

Om een goede keus te maken van het bouwmateriaal moe
ten een aantal beoordelingscriteria opgesteld warden. Deze 



vloeien voort uit de verschillende aspecten (prijs, kwaliteit, 
architectonische mogelijkheden en milieu) die een rol spelen 
in het programma van eisen en waar de keuze van het bou
wmateriaal invloed op heeft. Dit zijn dus alleen beoorde
lingscriteria die bepalen of een bepaald bouwmateriaal of 
bepaalde bouwmethode een goede keus is. Dit zijn: 

waardering: criteria: 

000 kwaliteit: 1. geluidsisolatie 
0 2. gevoeligheid voor beschadi-

gingen 
00 3. druksterkte 
0 4. te bereiken stabiliteit met hui-

dige bouwmethoden 
0 5. gevoeligheid voor vocht 
0 6. brandbaarheid 
0000 prijs: 7. kosten 
0000 milieu: 8. algemene milieuprestatie 
000 9. mogelijkheden voor herge-

bruik 
00 10. levensduur 
0 11. benodigde hoeveelheid bou-

wmateriaal 
00 vorm: 12. flexibiliteit van vormgeving 
00 13. aanpassing aan toekomstige 

ruimteeisen 

In onderstaande tabel warden de criteria uitgezet tegen de 
bauwmaterialen en warden er cijfers toegekend van 1 tot 10. 



vtoeren 

waardering aspect en criteria A keramische 
eiementen 

H IN 
000 kwaliteit: 1 geluidsisolatie 8 8 

0 2 gevoeligheid VOOf beschadigingen 8 8 

00 3 druksterkte n.v.t. 

0 4 te bereiken stabiliteit met bouwmetho- n.v.t. 
de 

0 5 vochtgevoeligheid 10 10 

0 6 brandbaarheid 10 10 

0000 prijs: 7 kosten 6 6 

0000 milieu: 8 algemene milieuprestatie 6 6 

0000 9 mogeiijkheden VOOf hergebruik 5 6 

000 10 levensduu' 8 8 

00 11 benodigde hoeveeiheid bouwmateriaal 8 8 
VOOf clragende rruur/vloer 

0000 12 mogeiljkheid van prefabricage 10 10 

00 vorm: 13 ftexlbiliteit van vormgeving 5 6 

00 14 aanpasslng aan toekomstige ruimteei- 5 6 
sen 

TOTAALSCORE 220 228 

wan den 

B hout (mas- C massief D kalkzand- Eleem 
sief of niet) hout steen 

H IN H IN H IN H IN 
4 8 6 8 10 10/10 10 

7 8 8 8 9 9/7 5 

n.v.t. 7 7 9 4/4 4 

n.v.t. 7 7 9 6/9 9 

4 4 6 6 8 1/1 1 

3 3 3 3 10 10/10 10 

6 6 5 5 9 6/6 3 

8 8 8 8 7 7/8 10 

6 9 8 9 1 10110 10 

7 8 7 7 9 9/8 9 

7 8 7 7 8 6/6 6 

10 10 5 6 0 0/0 0 

6 7 6 6 7 6/10 10 

6 7 7 7 8 6/10 10 

213 239 221 243 225 197/215 234 

N.B. H=huidige bouwsystemen 
N=nieuw bouwsysteem 

F houten Ira- units 
me +beplati-
ng 

H IN H IN 
10 4 10 4 4 

6 5 5 5 5 

7 7 1 8 7 

10 8 1 8 7 

1 6 6 8 6 

8 4 4 6 6 

9 7 6 7 6 

10 9 9 3 8 

9 5 7 7 7 

9 6 6 6 6 

7 7 1 8 6 

0 10 10 10 10 

10 6 6 2 2 

10 6 6 3 3 

262 229 226 207 222 



N.B. In de tabel worden cijfers van 1 tot 10 gegeven voor de 
prestatie per criteria. Dit is geen absolute waarde, maar een 
schatting op basis van mijn eigen kennis om de verschillen 
ten opzichte van elkaar duidelijk te maken. Het is dus een 
relatieve waarde. 

Het blijkt uit de tabel met richtlijnen dat een houten frame 
met beplating, leem, kalkzandsteen en massief hout gefun
deerde keuzes vormen. We zien in bovenstaande tabel dat 
in eerste instantie de keuze tussen deze bouwmaterialen 
moeilijk is als we uitgaan van de huidige bouwsystemen. De 
scores -de totalen links- liggen immers bij elkaar in de buurt. 

In het onderstaande wordt getracht de beste keuze te maken 
tussen de bouwmaterialen nadat getracht is om elk afzon
derlijk bouwsysteem op de zwakke punten te verbeteren in 
een nieuw bouwsysteem. In het onderstaande staat be
schreven aan welke punten aandacht gegeven dient te wor
den in die te ontwikkelen bouwsystemen. 
We zien uiteindelijk dat leem het beste scoort als we mee
rdere aspecten mee laten wegen. 

VLOEREN: 
ad 1: Keramlsche elementen 
Keramische elementen zullen weinig problemen geven bij 
woningscheidende vloeren met betrekking tot geluidsisolatie; 
De herbruikbaarheid moet bestaan uit het toepassen van de 
gehele elementen in een andere situatie en met dezelfde 
functie. Vermalen tot granulaat is mogelijk, maar dit betekent 
wel dat er meteen vele treden worden afgedaald op de lad
der van hergebruikniveaus. Aangezien dit vermeden dient te 
worden heeft primair hergebruik de voorkeur. Het is niet 

bekend of dit ook mogelijk is. De vloeren hebben een grote 
levensduur. Het verdlent onderzoek op welke manier de 
elementen herbruikbaar kunnen zijn. 

ad 2: Hout 
Houten vloeren hebben een lage geluidsisolatie, maar zijn 
beter herbruikbaar. Oat wil zeggen: voor dezelfde funktie, 
maar ook voor andere toepassingen (verzaagd tot kozijnen 
of andere elementen). lk voorzie grotere problemen betref
fende de levensduur in vergelijking met de keramische vloe
ren aangezien het materiaal brandbaar is en gevoelig is voor 
vochtbelasting. Vooral voor de begane grondvloer is dit een 
probleem die een goede oplossing vraagt bij de toepassing 
van een houten vloer. 
Er moet onderzoek gedaan worden naar de verbetering 
van de geluidsisolatie, een strategle voor hergebrulk, 
moellljkheden met betrekklng tot brandbaarheld en voch
tbelasting. 

WANDEN: 
ad 3: Masslef hout 
Houten logs vormen een goede basis voor hergebruiksmo
gelijkheden. Het materiaal heeft een relatief lage bewerkings
graad ondergaan waarbij grotere afmetingen aangehouden 
zijn. Dit laatste is van belang aangezien er dan in een later 
stadium planken of andere elementen van kunnen warden 
gezaagd. Het materiaal is geschikt voor primair hergebruik 
voor dezelfde funktie of voor andere funkties (stijlen in hout
skeletbouw, kozijnen, planken, shingles, houtsnippers voor 
houtplaten of isolatie) . We kunnen dus een lang gebruikstra
jekt bedenken waarin steeds een stapje lager op de herge
bruiksladder wordt gemaakt. Het principe is echter dat na 



verlaap van tijd het materiaal taqh als afval maet warden 
bestempeld. 
lk vaarzie een prableem bij vachtbelasting, brandgevaelig
heid en beschadigingsgevaeligheid. Onderzocht moet wor
den hoe het materlaal In zljn oorspronkelljke hoedanig
held gebrulkt kan b11jven worden. 

ad 4: KaHwlndsteen 
Kalkzandsteen scoort wat betreft duurzaamheid en milieube
wustheid vrij gaed. Tevens is het aok nog eens een goed
koop bouwmateriaal. In de woningbouw is het meest toege
paste materiaal. Er zit echter een enarm nadeel aan verban
den: het is niet herbruikbaar bij de huidige bouwmethoden. 
Het probleem is dat bij de sloop van een muur de stenen 
breken. Als er een gaede oplossing komt voor het hergebrui
ken van kalkzandsteen blokken dan zou dit een goed (uit 
oogpunt van milieu, levensduur en kosten) bouwmateriaal 
zijn. Er moet dus onderzoek gedaan worden naar de mo
gelljkheden van hergebrulk van kalkzandsteen blokken. 
Dan nog echter, komt het materiaal op de start terecht als 
de stenen door breuk uitvallen. 

ad 5: Leem 
Leem is uit milieuoogpunt een goed bouwmateriaal. T evens 
kan het gaed hergebruikt warden. Hierbij kan het aneindig 
lang voor hetzelfde doel gebruikt warden als het oorspronke
lijk had. Doordat het oplost in water blijft het materiaal ook 
bruikbaar en inzetbaar in de toekamst voar alle denkbare 
vormen en afmetingen. Het materiaal kan zich dus aanpas
sen aan de taekamstige eisen en veranderingen. lk vaarzie 
prablemen bij vachtbelasting, de lage druksterkte, de be
schadigingsgevoeligheid en de dure onpraktische bouwmet-

hade (arbeidsintensief) die nu toegepast wordt. De geluids
isalatie is geen prableem. Zaken als vachtbelasting, bena
digde druksterkte en beschadigingsgevoeligheid zijn in prin"'. 
cipe aplosbaar. Onderzoek moet gedaan worden naar een 
lndustriele bouwmethode die goedkoper Is dan de huldl
ge. 

ad 6: Houten frame + beplatlng 
Net als voor de logs geld dater een trajekt is uit te stippelen 
van mogelijke hergebruiksdaeleinden (alhoewel ik proble
men zie bij de demonteerbaarheid van het frame+ bepla
ting). Het resultaat is echter eveneens dat vroeg of laat het 
materiaal toch op de afvalstort of verbrandingsoven terecht 
komt. Voor dit bouwmateriaal verder dezelfde nadelen als 
voor de logs. Echter, brandgevaar, beschadigingsgevoeltg"'. 
heid en de lage geluidsisolatie zijn nog een stap grater. Hoe
wel deze bouwmethode als vrij ideaal volgde uit de tabel van 
richtlijnen (zie ender bouwmaterialen), maet er wat genuan
ceerder gekeken warden naar de situatie waarin het toege
past wordt: waningen die dicht op elkaar staan en een hoog 
gebruiksniveau hebben. Verbeteringen van geluldslsolatle 
en de demonteerbaarheld van de elementen verdlenen de 
aandacht. . 

N.B. Verder kennen we nog een bouwmethode waarbij ge
hele units (vloer, plafond en wanden) geheel geprefabriceerd 
worden in een fabriek. Men kan de units vanaf de vrachtwa-

. gen direkt in het bouwwerk plaatsen. Dit heeft grate voord
elen voar het beperken van het bouwafval: al het afval ont
staat zo op een plaats, waardoor hergebruik van af
val/materiaal direkt terug gevoerd kan warden in het produk
tieproces. Nadat de unit niet meer bruikbaar is kan deze 



terug gezonden worden naar de fabriek alwaar de bouwma
terialen of bouwonderdelen opnieuw gebruikt kunnen wor
den of hersteld kunnen worden. Tevens is het een goedkope 
bouwmethode. Een groot nadeel is dat de units tijdens het 
ttansport aan andere belastingen blootstaan dan zij in het 
woongebouw op dienen te nemen. Dit resulteert in overd
imensioneringen op plaatsen waar je het materiaal eigenlijk 
niet nodig hebt. Vaak brengt dit ook de toepassing mee van 
staalconstrucies, aluminium of andere milieubelastende ma
terialen. 
Tevens is een groot nadeel dat de vormvrijheid en flexibiliteit 
van het gebouw vrij minimaal zijn. Omdat er toch toekomst 
zit in de verdere industrialisering van het bouwproces (verge
lijk dat eens met het produktieproces van een auto) en de 
voordelen van afvalpreventie is verder onderzoek naar deze 
bouwmethode nodig. Hlerln moet getracht worden een 
unit te ontwerpen met milleubewuste bouwmaterlalen en 
de mogelijkheld van demontage van de gehele unit zodat 
deze In de tijd flexlbel Is in te zetten. 
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bijlage BOUWMATERIAAL 3 

BEREKENING VAN AFMETING DAKBALKEN 

n*a=? (n: balkenaantal; a: hoh.-afstand van de balken: 
geschatte balkhoogte h = 1/20 *I = 1/20*4.000 = 200 mm 
geschatte balkbreedte b= 1/3*200 = 70 mm 

dus: 8.000-2*50-70 = n*a. -> n*a = 7830 
bij a = 600-+ n = 13.05, zeg 13 I -+ 13 balken 

a= 602.3 zeg 600 mm hoh-afstand 

BELASTING: q=? 
-+ eigen last 141 kg/m2 = 
-+ nuttige last: 

1.41 kN/m2 [11] 
1.5 kN/m2 (uit diktaat Bouw
techniek 1 &2. bl 46) 
--------------- + 
2.91 kN/m2 

q(balk) = 0.60*2.91 = 1.746 kN/m1 
Theoretische overspanning: l(t) = 4150 mm(= 4000 + 2.75) 
(NEN3852) 

TABEL: 
l(t) = 4150 (-+4200 mm) -+ balkformaat = 71/246 

Voor vloerbalken (q = 1.58) is 71/221 voldoende. 
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VERTIKALE 
OOORSNEDE 

a hergebruikte geploegde en geschaafde 
delen dik 14 mm/ multiplex 19 mm 

b cellulose isolotiemoteriool (I so floe) 
c gipskorton picot dik 15 mm 
d onderregel 45 • 150 mm 
e hoekijzer 45*45*5 mm 
f vloerbalk 71 * 221 mm 

a 

c 

d 

e 

g 

g mineroalwol plaat (persing >= 20 kg/m3) 
ruimte geheel vullen 

h waterkerende loog DPC-folie 
kontstrook van 10 mm vilt 
hergebruikte geploegde en geschoofde 
vloerdelen dik 14 mm 

k 30 mm zondloog met dooronder EPDM-folie 
I 22 mm multiplex t.b.v de stabiliteit loodrecht 

op de woningscheidende wand 
m profiel-beugel, om de andere balk 

bevestigd . Tussen beugel en balk een mine
raalwolstraok dik 30 mm, persing 20 kg/m3 
, samengedrukt tot 1 5 mm 

n 2 * gipskarton ploot dik 15 mm 
o dampremmend papier 
p minerole wol 60 mm 

k 

m 

14 22 14 150 15 

n p 
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A. WOONOMGEVING 

A1.3 
i!( 
0 
0 
0 

A1.4 
!!I 

A2.1 
0 
a;r
g' 

A2.2 
0 
0 
0 

A2.3 
0 
0 
0 
0 
0 

Goede bereikbaarheid openbaar vervoer 
A 1.1 .1 Halte binnen 500m of goede aanvullend o.v.-voorzieningen 

Goede bereikbaarheid winkels/postkantoor of bank 
A 1.2.1 Aanwezig binnen 500m, of bereikbaar met (aanvullend) o.v .. of goede mobiele voorzieningen 

Halteplaats veilig, geriefelijk en bruikbaar 
A 1.3.1 Abri in zicht woningen, afstand max. 50m . 
A 1.3.2 Abri overdekt, doorzichtig, verlicht en tocht-arm 
A 1.3.3 Zitplaats abri aanwezig, zithoogte tussen 0.45 en 0,5m 
A 1.3.4 Vertrektijden/bestemming met grote letters, tussen 1,2 en 1.4m 

Ontmoetingsmogelijkheden in buurt 
A 1.4.1 Binnen 500m minimaal twee ontmoetingspunten 

Goede toegangsroutes naar woongebouw/woningen 
A2 .1.1 Min . 1.20m breed 
A2.1 .2 Vlak en verhard 
A2 .1.3 Niveauverschillen max . 0.02m of goede hellingbaan 

Goede oversteekplaatsen in route woning <> voorzieningen 
A2 .2.1 Zebrapad op doorgaande wegen 
A2 .2.2 Verlaagde oprit trottoirs 
A2.2 .3 'Groen ' tijd verkeerslichten 0,5m/s 

Goed begaanbare trottoirs in route woning <> voorzieningen 
A2 .3.1 Vrije breedte min . 1.20m 
A2 .3.2 Bij straatmeubilair vrije breedte min . 1.00m 
A2.3 .3 Verhard, zo vlak en horizontaal mogelijk 
A2 .3.4 Hoogte t .o.v. rijbaan max . 0.1 m 
A2.3 .5 Voldoende afritten/oversteekplaatsen 
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Al.1 
0 
0 
0 

Al.2 
M' 
0 

A3.3 
0 

Verlichting directe woonomgeving voldoende 
A3 .1.1 Lichtmasten max. 25 uit elkaar 
A3 .1.2 Lichtbronnen op 2,5 - 3,5m boven maaiveld 
A3.1 .3 Halfcilindrische verlichtingssterkte > 0.8 lux 

Overzichtelijkheid in directe woonomgeving 
A3.2 .1 Vanuit woningen zicht op openbare ruimten 
A3.2.2 Achterpaden min . 1,5m breed, max. 40m lang en recht 

Huismeester I buurtconciiirge aanwezig 
A3 .3.1 In directe woonomgeving persoon aanspreekbaar op sociale, technische en/of toezichtstaken 

B. WOONGEBOUW 

81.1 
~ 
t!I 

81.3 
M' 
[l2f 

~ 

Verlichting op alle plaatsen voldoende 
81 .1.1 Voldoende lichtpunten in en om het woongebouw 
81 .1.2 8ediening automatisch of via zichtbare lichtschakelaars 

Entree-accessoires bereikbaar en bruikbaar 
81 .2 .1 8ellenplateau tussen 0.9 en 1.2m 
81 .2.2 Intercom tussen 1.2 en 1.4m 
81 .2.3 Huisnummerplateau tussen 1.4 en 1.6m, zichtbaar vanaf weg 
81 .2.4 Naambordjes tussen 1.2 en 1.4m 
81 .2.5 8rievenbus tussen 0.7 en 1.3m (hoogte slot) 
81 .2 .6 Accessoires 0.5m uit inwendige hoeken 

Niveauverschillen rond drempels minimaal 
81 .3.1 Drempels afwezig, dan wel max. 0.02m 
81 .3.2 Niveauverschillen tussen vloeren max . 0.02m 
81 .3 .3 Drempels voorzien van schuine kant of afronding 
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81.4 
ik1 
~ 
[Ff 

81.5 
~ 
ad' 
[ill' 

81.6 
0 
0 
0 

81.7 
M 

81.8 
0 
0 

82.1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

82.2 
0 

r· 

Doorgangsmaten deuren voldoende 
81.4 .1 Vrije doorgang 0.85 x 2.10m 
81 .4.2 Deuren kunnen haaks open 
81.4 .3 Dubbele deuren : iedere deur vrije doorgang 0.85 x 2.1 Om 

Voldoende opstelruimte bij deuren 
81 .5.1 Hoofdtoegangsdeuren/entree gemeenschappelijke bergingen 1.7 x 1.7m 
81 .5.2 Toegangs- en tochtdeuren 1 .5 x 1.5m 
81 .5.3 Naast slotzijde deuren min. 0.5m 

Veilige beglazing 
81 .6.1 Glasoppervlakken met doorvalrisico van gelaagd glas (3-3-2) 
81 .6.2 Alie andere glasoppervlakken < 1.2m van gehard glas 
81 .6.3 Markering op hoogte circa 1 .65m 

Toegangsdeur zichtbaar 
8 1 .7.1 Toegangsdeur zichtbaar vanuit minstens 2 woningen 

Deuren zijn eenvoudig te bedienen 
81 .8 .1 Deuren zelfsluitend, buitendeur max. 40N, binnendeur max. 30N 
81 .8 .2 Deurklinken teruggebogen 

Aanwezigheid lift geschikt voor rolstoelgebruik 
82 .1.1 lnwendige maat 1.1 x 2.1 m 
82 .1.2 Vrije doorgang liftdeur min. 0 .85m 
82 .1.3 Vrij grondoppervlak van 1.5 x 1.5m 
82 .1.4 Liftdeuren automatisch, voorzien van fotocel 
82 .1.5 Bedieningspaneel tussen 0.9 en 1.2m, en 0.5m uit hoek (binnen en buiten lift} 
82 .1.6 Knoppen min . 0.02 x 0.02, duidelijk voelbaar, met geringe kracht in te drukken 
82 .1.7 Niveauindicatie in lift of zichtbaar vanuit lift bij geopende deur 

Spiegel op achterwand lift·kooi 
62.2.1 Op middengedeelte achterwand vanaf 1 m tot 1.8m 
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B2.3 Lift voorzien van alarm met doormelding van storing 
0 82 .3.1 Alarm doorgekoppeld 
0 82 .3.2 Duidelijk instructies in liftkooi 

82.4 
0 
0 

83.1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

83.2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

84.1 
M 
M 

Leuningen en opklapbaar zitje in lift 
82 .4.1 Minstens aan Mn kant leuning 
82 .4.2 8ij meer dan 4 stopplaatsen zitje, zitting tussen 0.45 en 0.5m 

Veilige trappen 
83.1.1 Rechte steektrap, evt. met tussenbordessen 
83 .1.2 Vrije breedte min . 1.1 m 
83 .1.3 Optrede max. 0.2m 
83 .1.4 Aantrede min . 0.24m 
83 .1.5 Gesloten traptreden en stootborden 
83 .1.6 Geen overstekende wel 
83 .1. 7 Trederanden afgerond 
83 .1.8 Onderste trede steekt niet uit 
83 .1.9 8ovenste trede sprint niet in 
83 .1.10 Voorzijde traptreden gemarkeerd 
83 .1.11 Oppervlak traptreden stroef 

Veilige leuningen 
83 .2.1 Aan beide zijden van de trap 
83 .2.2 0.9m boven voorzijde traptreden 
83 .2.3 Minimaal 0.45m doorgetrokken bij eerste en laatste traptreden . 

8ij tussenbordessen leuningen laten doorlopen 
83 .2.4 0.04m vrij van de wand 
83 .2.5 Minimaal 0.06m boven de steunen gemonteerd 
83 .2.6 Diameter 0.04m tot 0.05 M . 

Gangen en galerijen voldoende breed 
84 .1.1 8reedte min . 1.2m, puntvernauwing max . 1 m 
84 .1.2 Minimaal een passeer/draaiplaats (1.5 x 1.5ml 

.-.. 
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84.2 Slipvrije afwerking 
!Sil' B4.2.1 Stroef oppervlak 

C. WONING 

C1.1A 
~ 

C1.1B 

0 
0 
D 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

C1.2 
0 
0 
0 
D 
0 

C1.3 
~ 
t!I' 

Alie primaire ruimten op het zelfde niveau 
Cl .1.1 Entree, woonkamer. keuken , hoofdslaapkamer en san itaire ruimte op het zelfde niveau 
Bij een of twee primaire ruimten op een ander niveau voldoet de trap 
aan de volgende eisen 
Cl .1.2 Bij voorkeur rechte steektrap, indien kwarten dan rechte gedeelte 2.3m 
C1 .1.3 Vrije breedte min . 0.9m 
C1 .1 .4 Vrij grondoppervlak boven en onder trap 0.9 x 1 .2m 
C1 .1 .5 Optrede max . 0.18m 

Cl .1.6 Aantrede min . 0 .22m 
C 1.1.7 Gesloten t raptreden en stootborden 
Cl .1.8 Geen overstekende wel 
Cl .1.9 Trederanden afgerond 
C 1.1.10 Onderste trede steekt niet uit 
C1 .1.11 Bovenste trede springt niet in 

Veilige trapleuningen 
C1 .2.1 Aan beide zijden van de trap 
Cl .2.2 0.9m boven voorzijde traptreden 
Cl .2 .3 Doorgetrokken of geknikt 
C1 .2 .4 0.04m vrij van de wand 

Cl .2.5 Min . 0.06m boven steunen, diameter 0.04 - 0.05m 

Niveauverschillen minimaal 

Let op: C1.1 A of B .. 

C1 .3 .1 Tussen binnen/buiten en sanitaire ruimten/andere ru imten drempels max . 0.02m 
C1 .3 .2 Verder binnenshuis geen drempels 
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C1.4 
IE' 
~ 

C1.6 
0 
0 
0 
0 

C1.7 
0 

D 
0 

0 
0 
0 
0 

C1.8 
[!3' 

®' 
~ 

C1.9 
~ 
0 

C1.10 
~ 

Doorgangsmaten deuren voldoende 
Cl.4.1 Vrije doorgang 0.85 x 2.10m 
Cl .4.2 Deuren kunnen haaks open 

Opstelruimte voldoende bij deuren 
Cl .5.1 Bij voordeur aan buitenzijde 1.5 x l .5m (galerijwoningen 1.5 x l .2m), vrije ruimte slotzijde 0.5m 
Cl .5.2 Aan binnenzijde entree min . 1.50 x 1.50m, vrije ruimte slotzijde 0.5m, ofwel 
1.35 x 1.85m, vrije ruimte slotzijde 0.35 
C1 . 5 ~ 3 Aan zijde deur die opendraait : minimale opstelruimte naast slotzijde 0.5 x 1.50 of 0.35 x 1.85m 
C1 .5 .4 Voor en achter alle deuren min . 1.1 Om 

lnbraakveilig hang- en sluitwerk 
C1 .6 .1 Minimaal SKG-Klasse Zwaar (twee sterren **) 

C1 .6.2 Bij losse scharnierpennen aan buitenzijde dievenklauwen 
C1 .6 .3 Eventuele glaslatten aan binnenzijde 
C1 .6.4 Openingen uitzetramen max. 0 .15m 

Bediening ramen, deuren en electra bereikbaar, bruikbaar en veilig 
C1.7 .1 Hendels tussen 0.9 en 1.2m en 0.5m uit inwendige hoeken 

C1 .7.2 Schakelaars I wandcontactdozen tussen 0 .9 en l .2m en 0 .5m uit inwendige hoeken 
C1 .7.3 Wisselschakeling toepassen bij ruimte met twee toegangsdeuren, trap en hoofdslaapkamer 
C1 .7.4 Breed model lichtschakelaars (min . 0.04 x 0.04m) 
C 1. 7 .5 Lichtschakelaars aan slotzijde 
C1 .7.6 Thermostaatbediening tussen 1.1en1 .2m, 0 .5m uit inwendige hoeken 
C 1. 7. 7 Deurklinken teruggebogen 

Driekamer-woning 
Cl .8.1 Woning met woonkamer en twee (slaap)kamers 
C1 .8.2 Natuurlijke ventilatie in alle kamers mogelijk 
Cl .8 .3 Geen bergingachtige elementen in kamers (boilers, c.v.-ketels e.d .) 

Veilige beglazing 
Cl .9.1 Glasoppervlakken met doorvalrisico van gelaagd glas (3-3-2) 
Cl .9.2 Alie andere glasoppervlakken lager dan 1.2m van gehard glas 

Alie vertrekken gelijkvloers 
Cl .10.1 Naast de primaire vertrekken ook overige vertrekken gelijkvloers 
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C1.11 
IE' 

C1.12 
1£1' 
~ 
~ 

C2. 1 
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M 

C2.2 
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C2.3 
~ 

C2.4 
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& 
~ 

C2.5 
~ 
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Goede relaties tussen de primalre vertrekken 
C1 .11 .1 Orie van de vier verbind ingen aanwezig : direct tussen woonkamer/hoofdslaapkamer, direct 
tussen woonkamer/keuken , direct tussen hoofdslaapkamer/badkamer, maximaal twee deuren tussen 
hoofdslaapkamer en toilet . 

Voldoende plaats en gebruiksruimte voor wasmachine 
C1 .12.1 Min . 0.7 x 1.5m 
C1 .12.2 Mogelijkheid tot uitbreiding tot 1.3 x 1.6m 
C1 .12.3 Kraan I electraschakelaar tussen 0.9 en 1.2m 

Lichtpunt bij buitendeuren 
C2 .1.1 Lichtpunt bij voordeur 
C2 .1.2 Lichtpunt bij zij- en achterdeuren (balkon niet verplicht) 

Entree-accessoires bereikbaar en bruikbaar 
C2.2.1 Bel tussen 0.9en 1.2m, aan zijde deurslot 
C2 .2.2 Deurknop/handgreep tussen 1 en 1.2m 
C2 .2.3 Huisnummer tussen 1.4 en 1.6m, zichtbaar vanaf weg 
C2.2 .4 Naambordje tussen 0.9 en 1.2m 
C2 .2.5 Brievenbus tussen 0.7 en 1.3m 

Plaats deurmat 
C2 .3.1 Verdieping achter voordeur 0.6 x 0.9 x 0.02m 

Zicht op gasten vanuit hal 
C2 .4.1 Glasstrook helder glas tussen 0.9 en 1.7m 
C2 .4.2 Wanneer strook binnen 0.8m van slot : gelaagd glas (3-3-2) 
C2 .4.3 Eventuele glaslatten aan binnenzijde monteren 

Voordeur voorzien van seniorenslot 
C2 .5.1 Slot geplaatst boven greep 
C2 .5.2 Trechtervormig sleutelkanaal 



C2.6 
IB 

C3.2 
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C4.1 
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C5.1 
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C5.2 
0 
0 
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C5.3 
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Entree voldoende ruim voor kapstok 
C2 .6.1 0 .2 x 0.75m. of 0.6 x 0.6m 

Plaats voor zit- en eetmat in woonkamer 
C3.1. 1 Ruimte voor een zitmat van 3.00 X 3.40m 
C3 .1.2 Ruimte voor een eetmat van 2.50 X 2.50m 
C3.1 .3 Zit- en eetmat vrij van radiatoren en leidingen 
C3.1 .4 Zit- en eetmat buiten verkeersruimte en de voor deuren benodigde draairuimte 
C3 .1 .5 Lange zijde zitmat (3.40m) evenwijdig aan de buitengevel 

Levendig en voldoende uitzicht naar buiten 
C3.2 .1 Woonkamer aan zijde grootste belevingswaarde 
C3 .2.2 Onderste glaslijn max. 0.85 (verdiepingen 0.6m) 
C3 .2.3 Bovenste glaslijn min . 2.1 Om 

Slaapkamers voldoende groot 
C4.1 .1 Hoofdslaapkamer netto min . 3.00 breed bij 4.30 
C4.1 .2 Tweede slaapkamer netto min. 1.95 x 2. 7m 

Keuken voldoende groot 
C5.1.1 Draaicirkel 1.5m mogelijk 

Onder- en bovenkasten eenvoudig te hanteren 
C5 .2.1 Bovenste plank max. 1.6m 
C5.2.2 Onderste plank min . 0.4m 
C5 .2.3 Grepen onderkasten hoog, bovenkasten laag 

Ruimte voor afzetvlakken 
C5.3 .1 Aan beide zijden van kookplaats min. 0 .3m 
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Verlichting aanrecht en kookplaats voldoende 
C5.4.1 Lichtpunt boven kookplaats of aanrecht 

Veilige kraan 
C5.5.1 Thermostatische kraan of kraan met aanslagbegrenzer 

Aanrecht open keuken uit het zicht 
C5.6.1 Geen direct zicht op aanrecht vanuit woonkamer 

Aansluiting voor zowel gas als electrisch koken 
C5. 7 .1 Gasaansluiting aanwezig 
C5.7.2 Electrische aansluiting aanwezig 

Plaats voor magnetron 
C5.8.1 Voldoende muurlengte om magnetron op ooghoogte te bevestigen 

Aanpasbaar keukenblok 
C5.9.1 Kastjes onder aanrecht verwijderbaar 
C5 .9.2 Aanrechtblad instelbaar tussen 0.7 en 1.1 m 
C5.9.3 Bovenkasten in hoogte verstelbaar 

Aanwezigheid veilige douche 
C6 .1.1 Douche zonder douchebak 
C6.1 .2 Kraanbediening buiten straal 
C6.1 .3 Glijstang van 1 .1 m, op 0.9m boven vloer 
C6.1.4 Wanden voldoende stevig 
C6 .1.5 Heetwaterleiding lager dan 1.8m ge"isoleerd 
C6.1.6 Stroeve vloer 
C6.1 .7 Voldoende afschot 
C6.1.8 Sanitairtegels max. 0.01 m diep 

Toilet is bezoekbaar voor rolstoelgebruikers 
C6.2.1 Apart toilet of toilet in badkamer bezoekbaar 

!., .......... _ 
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Badkamer geschikt (te maken) voor rolstoelgebruik 
C6 .3.1 Min . breedte 1.7m, bij voorkeur 2.15 x 2.15m of 1.7 x 2.7m 
C6.3.2 Min . een badkamerdeur naar buiten draaiend 
C6.3.3 Draaicirkel 1.5m mogelijk 
C6.3.4 Wanden voldoende stevig 

Toilet met (half)hoog waterreservoir 
C6 .4.1 Toilet voorzien van (half)hoog waterreservoir 

Veilige douchekraan 
C6.5 .1 Thermostatische kraan of kraan met ingebouwde aanslagbegrenzer 

Buitenruimte aanwezig 
C7 .1.1 Op hetzelfde niveau als entree woning 
C7 .1 .2 Min. 4m2 
C7.1.3 Min . zitplaats 1.5 x 1.5m 
C 1. 7 .4 Stroeve vloer 

Voldoende bergruimte binnen de woning 
CB .1 .1 Min . vaste kast van 0.9 x 0.6 x 2m 
CB.1.2 Orie meter wandlengte buiten zit- en eetmat, min. 0.6 diep 

Voldoende bergruimte buiten de woning 
C8.2.1 Min. 6m2 
C8.2 .2 Min. 2m breed 

Aanwezigheid C. V. met voldoende capaciteit 
C9.1.1 C.V. met voldoende capaciteit bij -1 o·c 
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D 
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D 

C9.7 
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Veilige radiatoren 
C9 .2.1 Radiatoren afgerond 

Voldoende stekkerpunten in elk vertrek 
C9.3.1 1 Ox in woonkamer 
C9.3.2 6x in keuken 
C9.3 .3 6x in grote slaapkamer 
C9.3.4 4x in kleine slaapkamer 
C9.3.5 1 x in entree I gang 
C9.3.6 1 x per 7 m 2 op berging/zolder/vl iering 

Tweede telefoonaansluiting 
C9.4.1 In hoofdslaapkamer 

Keuzepakket alarmering 
C9 .5.1 Keuze uit (combinat ies van) inbraak-, brand- en sociaal/medisch alarm, via kabel of telefoon 

Thermostatische radiatorkranen 
C9 .6.1 Thermostatische radiatorkranen in alle ru imten 
C9.6 .2 Radiatorkranen naar voren geplaatst op min . 0.4m , 0.5 uit inwendige hoeken 

Tweede tv-aansluiting mogelijk 
C9. 7 .1 In hoofdslaapkamer 

. .-vv~s.'j ·.7 JVoA /V .' ET iN TE V..-\llEN -<..- aantal 10-puntseisen 

\,,v~8,) 10 NC{,.. N1'E T ,-,._, 'TG ""' lLt:.v <:- aantal 5-puntseisen 

aantal plussen -------------



SCORE BIJ WONINGEN IN WOONGEBOUWEN 

~ 1. Categorie veiligheid 

/ Aantal basiseisen: 10 I '1 
/ Aantal 5-puntseisen: 21 / <j 

1 plus: bij de tien basis-eisen 
2 plussen: basiseisen en tien 5-puntseisen 
3 plussen: basiseisen en negentien 5-puntseisen 

(I 2. Categorie gebruiksgemak 

:ft..Aantal basiseisen: 5 / 5 
/ Aantal 5-puntseisen: 17 / ? 

1 plus: bij de vijf basis-eisen 
2 plussen: basis-eisen en acht 5-puntseisen 
3 plussen: basis-eisen en vijftien 5-puntseisen 

n 3. Categorie toegankelijkheid 

,,, Aantal basiseisen: 12/ II 
/ Aantal 5 puntseisen: 1/ 0 

2 plussen: bij de twaalf basis-eisen 
3 plussen: basis-eisen en een 5-puntseis 

• 4. Categorie aanpasbaarheid 

Aantal basiseisen: 4/z. 
C.. Aantal 5-puntseisen: 1 /P 

2 plussen: bij de vier basis-eisen 
3 plussen: basis-eisen en een 5-puntseis 

0 



bijlage KOSTEN 1 

A 1) STICHTINGSKOSTEN:. 
Er wordt uitgegaan van de bouw van 100 woningen, die 
ongeveer 600 m3 aardgas verbruiken per jaar. Via kengetal
len warden de stichtingskosten geschat door uit te gaan van 
de referentie portiekwoning. 
Hierbij moet de projektgrootte aangepast warden en de ge
bruikte bouwmethode. 

projektgrootte 
De gezuiverde stichtingskosten van de referentie portiekwo
ning van NOVEM zijn fl 119.331,- Hierbij is de projektgrootte 
59 woningen. Aangezien het ontwerp hier globaal op lijkt 
(qua opzet en afmetingen) vormt dit de basis voor de ko
stenschatting. 

Worden er 40 woningen gebouwd, dan zullen de kosten net 
iets hoger liggen. Met behulp van kangetallen uit literatuur 
[13] is te berekenen wat de woning dan kost: 

meerkosten van 100 naar 40 woningen: 
(115.612-110.410)/110.410*100% = 4.7% 

dus van 59 woningen naar 40 woningen: 
4.7%*19/59 = 1.49% 

Dus 40 portiekwoningen kosten: 
119.331+119.331 *1.49%= fl 121.109,-

bouwmethode 
Dezelfde woning, maar dan uitgevoerd in houtskeletbouw 

kost [13,bl24]: 
121.109/101*103=fl 123.507,- (projektgrootte is 40) 

N.B. ter vergelijking: 
De firma Vermeulen Mill Systeembouw te Mill (telefoon 0885-
9-51024) geeft een prijs op per m2 van fl 1300,- inclusief 
BTW. 

Voor het ontwerp (met een oppervlakte 10.5*8.86=93m2) z
ou dit uitkomen op: 93 m2*1300= fl 121.000,-: Dit klop dus 
ongeveer met de schatting. 

Dezelfde woning, maar dan in een serie van 100 woningen 
gebouwd kost 2.44 % minder [13,bl24]. Dit komt op: 
123.507-123.507*2.44=123.507-3013= fl 120.494,-

Dit is de schatting voor een woning van 112 m2. Er zou ge
corrigeerd moeten worden naar vloeroppervlakte. Om in 
ieder geval niet tot een te gunstig bee~d te komen is dit ach
terwege gelaten. 

Toeslag liftinstallatie [MISSET]: fl 57.000,- (2 stoppunten) 
voor 15 woningen. Dit is fl 3.800,- per woning. Dit brengt de 
totale stichtingskosten op 120.494+3.800 = fl 124.294,-. 

A2} CORRECTIE MILIEUINVESTERINGEN: 
Er wordt gebruik gemaakt van tweedehands houten delen in 
de vloer en de gevel aan de noordzijde. Tevens zijn de vloe
rbalken hergebruikt hout. Aangezien dit goedkoper is, levert 
dit op: 



- houten delen vloer en gevel: 
gavel: 3*8.86=27 m2 

vloer: 8.86*10=88 m2 
totaal --- + 

115 m2 

Nieuw hout (planken 102*22) kost fl 1.70/m1 
Gebruikt hout kost fl 1.20/m1 
Het totale kostenverschil is: 
kosten nieuw hout: 1.7*115/0.120 = 958 m1*1.7= 1629,
kosten gebruikt hout: 985*1.2= 1150,-

VERSCHIL f I 

- stijlen HSB-elementen 
totale lengte: 3 m*[33(stijlen in woningscheidende 
wand)+19*2(stijlen in. gevel)]=71*3=213m1 

480,-

Nieuw hout 150/50 kost 5.27 en gebruikt hout 4.0 per meter. 
De besparing is: (5.27-4)*213= fl 271,· 

- vloerbalken 
9750( diepte woning)/600(hoh-afstand balk en)= 16 balk en 
totale lengte = 16*8.4 m= 134 m. 
Dit bespaart 134*(14-7)= fl 1881,-

De kostengegevens komen uit MISSET, IX-19,bl5(14) en de 
Woonconsument van december 1989, bl 13. 

De totale besparing door het toepassen van gebruikt hout is 
480+271 +1881 = fl 2632,-

- vloeren 
Voor de geluidisolerende voorziening in de vloeren, wordt 
extra fl 52,-/m2 uitgegeven. (Schatting aan de hand van [12] 
waarin staat dat houten vloeren 52,-/m2 duurder waren dan 
betonnen. Hoewel dit al in de toeslagfactor zit die bij de 
omrekening van het bouwsysteem wordt toegepast wordt 
toch deze toeslag doorberekend. Dit komt omdat hier ten 
opzichte van de woningen in Ecolonia een extra geluidisole
rende maatregel is getroffen). 
toeslag vloeren: 8.86*10.5*52 =fl 4838,-

De correctie voor milieuinvesteringen komt zo op -4838+26-
32 =fl 2206,- aan extra uitgaven 

WONINGSCHEIDENDE WAND 
Wordt er uitgegaan van dezelfde bouwmethode voor hout
skeletbouw en de systeemwand, dan moeten alleen de ma
teriaalkosten vergeleken warden. 
De materiaalkosten voor een HSB-wand zijn: 
- danpremmende folie fl 2.35 
- gipskarton fl 17.20 
- geperforeerde folie fl 4.1 O 

----- + 
TOTAAL fl 23,-/m2 

De materiaal kosten die de woningscheidende wand met 
zich meebrengt zijn: 
- Kalkzandsteen wanden: 19.25/m2 voor 150 m~ dikte 

Het verschil is te minimaal om mee te nemen in de schatting 
van stichtingskosten. N.B. De arbeidskosten warden bij bei
de gelijk verondersteld. 
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· Onderhoudskosten ·. -~:-i.·004}}:~t;~:~ = ;~13,o) , 

De oorspronkelijke kwaliteit wordt dus 
gehandhaafd. 

" \~' ', 

Yoor de onderhoudsplanning en de meerjaren 
onderhoudsbegroting is de NL/Stb
elcmentencodering gebruikt. Bij het maken van 
de onderhoudsplanning en de meerjaren
begroting is gebruik gemaakt van het computer
programma OPA. 

;"! ; 

Figuur3 

De in de ftguur l'ermelde koste11 :ij11 

de onder/1011dskosten per 11·011i11g per 

jaar, inclmiefBnV 

Yoor de bepaling van de onderhoudskosten is 
op basis van een onderhoudsplanning een 
meerjarenbegroting gemaakt. Uit de meerjaren
begroting volgen de onderhoudskosten per 
gemiddelde woning. 

011derho11dspla1111i11g 
De onderhoudsplanning voor de portiekwoning 
heeft een planningsperiode van 25 jaar. 
In tabel 5 zijn de belangrijkste onderhouds
activiteiten aangegeven in de eerste 25 jaar en 
in welke frequentie (cyclus) deze waarschijnlijk 
moeten worden uitgevoerd. Tevens is de totaal 
aanwezige hoeveelheid per element en per 
woning vermeld en het percentage hiervan dat 
in de aangegeven frequentie voor de 
betreffende onderhoudsactiviteit in aanmerking 
komt. 
De hoeveelheid schilderwerk is "vlakvol" 
gemeten en venneerderd met de oppervlakte 
van de draaiende delen. 
Alleen de onderhoudsactiviteiten die de 
verhuurder geacht wordt uit te voeren zijn in de 
planning opgenomen. In de onderhouds
planning is geen rekening gehouden met 
verbeteringen of altematieve materiaal
toepassingen in de toekomst. 

mcerjarmhegroting 
Op basis van de onderhoudsplanning is een 
mee1jarenbegroting opgesteld. Naast 
planmatige activiteiten volgens de onderhouds
planning moet ook rekening worden gehouden 
met incidentele uitgaven voor zogenaamd 
klachten- en mutatieonderhoud. Deze posten 
zijn samengevat in de post 'reserveringen'. Ook 
het contractueel onderhoud aan de cv-installatie 
is apart in de kostenopstelling vermeld. 
In de kosten zijn omslagen voor algemene 
kosten, winst en risico voor het uitvoerende 
bedrijf en werkvoorbereiding voor de 
beheersorganisatie opgenomen. Deze posten 
zijn uitgedrukt in een overheadpercentage. 
In de meerjarenbegroting is geen rekening 
gehouden met eventuele kostenstijgingen. Om 
de onderhoudskosten van de woningen 
vergelijkbaar te maken zijn alle bedragen 
contant gemaakt. Wanneer de totale contante 
waarde van alle jaarbedragen gedeeld wordt 
door 25 (jaar) ontsraat een bedrag dat jaarlijks 
nodig is om, met wrdiscontering van rente en 
intlatie, de onderhoudskosten te dekken. 

kosten per post van de meerjarenbegroting 

27. daken -~ 15 
31 . buitenwandopeningen -~Ktimlr: 90 

43 . vloerafwerkingen _!£W 12 
46. schilderafwerkingen m~~mmmelW1~-rnrnmmr@ 205 

47. dakafwerkingen _mw&'~£·flm1Wiff4Frn 133 
51 . wannte-opwekking -~@.%%:.i:-M:rzmm.:i 107 

52. afvoeren _I 1 
53. water !.mm 18 

56. wanntedistributie ~ 32 
57. luch1behandeling ;mm 21 

63. verlichting ffi 11 
73. keukenvoorzieningen _I 1 
90. terreinvoorzieningen I 2 

reserveringen iit.&..&:~R~-~iW.™~~ 213 
contract cv-onderhoud W%&¥..f~@ift%%ili:;;.1Wf.4;Wffe'ff.kl 143 

0 50 100 150 200 [fl.] 250 

Reft'remie l'ortiekwo11i11g II 



TabelS 

De hoe1•eelhede11 in de 

011derhoudspla1111i11g zijn l'OOr een 

blok 1•011 28 wo11i11gen hepaa/d en 

omgerekend naar hoe1·ee/11ede11 

~emiddeld per woning. 

12 

; •; 

De jaarbedragen (X) zijn als volgt berekend: Overige algemene kostengegevens : 
X = (materiaalprijs + arbeidsnonn x uurloon) - prijspeildatum I januari 1990 

x (I + BTW I IOO) x (I + overhead- - uurloon fl. 44,50 (excl. BTW) 
percentage/I 00) x hoeveelheid x - projectgrootte 56 woningen 
onderhoudspercentage/I 00 (2 blokken) 

- overheadpercentage 15% 
- BTW 18.5% 
- onderhoudsperiode 25 jaar 
- reele rente 6.5% (8% bankrente -

1.5% inflatie) 
- beginjaar onderhoud 1990 

NL/ 
SFb 
code Omschrijving Onderhoud Cyclus Hoel'eelheid % 

11. Bodemvoorzieningen 
- drainageleiding schoonmaken IO jaar 2,3m 1 IOO 
- rioleringsleiding schoonmaken 5 jaar 0,3m 1 100 · .. 

27. Daken 
- daktrim vemieuwen I 2jaar 5,8m 1 100 

31. Buitenwandopeningen 
- thennisch isolerend glas vemieuwen 20 jaar 12,9 m2 100 
- glasopsluitingen repareren 6jaar 69,3 m1 15 

43. Vloerafwerkingen 
- kitvoegen badkamer vemieuwen 15 jaar 17,2 m1 100 

46. Schilderwerken 
- buitenschilderwerk grote beurt 6jaar 31,8 m2 JOO 
- buitenschilderwerk kleine beurt 3 jaar 16,8 m2 100 
- binnenschilderwerk nieuwe laag 10 jaar 38,6 m2 100 .: 

47. Dakafwerkingen 
dakranden instrooien 6jaar 5,8 m1 100 

- bedekking overtrek 12 jaar 26,6 m2 100 
- bedekking + isolatie vemieuwen 24 jaar 26,6 m2 100 

51. Warmte-opwekking (inclusiefwarm tapwater) 
thennokoppel vemieuwen 7 jaar I st. 100 

;,: 

circulatiepomp vemieuwen 7 jaar I st. JOO 
- expansievat vemieuwen 10 jaar I st. 100 
- cv-ketel vemieuwen 14 jaar I st. 100 

52. Afvoeren 
- regenpijpen pvc vemieuwen 25 jaar l,7m1 100 .-

53. Water 
- kranen vemieuwen 20 jaar 9 st. 100 

56. Warmtedistributie 
radiatoren vernieuwen 15 jaar 6,6 st. 20 

- radiatorkranen vemieuwen 25 jaar 6,6 st. 100 
- ruimtethermostaat vemieuwen 25 jaar 1 st. 100 

J 57. Luchtbehandeling 
- afzuigventielen afstellen IO jaar 3 st. 100 ~ 

- afzuig-unit vemieuwen 15 jaar I st. 100 .,.. 
63. Verlichting 

- TL vemieuwen 3jaar 2 st. 100 7. 

73. Vaste keukenvoorzieningen 
- kitvoeg aanrechtblad vemieuwen 15 jaar 2,1 m1 100 ~ 

90. Terreinvoorzieningen 
- terrasscherrn vemieuwen 25 jaar 0,3 st. 100 +. 

Referet11ie Portiekwoni11g 



A3) VERSCHIL IN GRONDKOSTEN 
Volgens MISSET bouwkosten, nr. 268 (mei 1995), bl2(5), 
EK1, mag het volgende uitgangspunt gehanteerd worden: 

- gemiddelde grondprijs: 110,-/m2 

De grondkosten voor de referentie portiekwoning zijn 
fl 15.000,- [16]. 

In het ontwerp wordt gebruikt aan grond per woning: 
(37*37-0.5*27*27)/15 = 67 m2 
De grondkosten per woning zijn dus 67*110= fl 7370,-
Dit levert ten opzichte van de portiekwoning een besparing 
op van 15.000-7370 = fl 7630,· 

De gezulverde stlchtingskosten zij dus fl 118.870,- Dlt 
geldt voor de sltuatle In 1990. Wordt een jaarlljkse stij
ging van bouwkosten doorberekend van 5% (gelijk aan 
de huurprljsstljglng) dan Is dlt voor 1995: fl 151.712,-

Hieruit is de maandhuur te berekenen. Dit gaat analoog aan 
de methode die gebruikt is in literatuur [16,bl10]: 

gezuiverde stichtingskosten: 151. 711 
% dynamische kostprijs huur = 10% 

dynamische kostprijs huur: 15.171 
eerste jaarlijkse bijdrage: - 4671 

------ + 
jaarhuur: 10500 
maandhuur: 10500/12= fl 875,-

81) ONDERHOUD 
Dlt wordt gelijkgesteld aan de begroting van de referentie 
portiekwoning {K1} en gecorrlgeerd op de volgende pun
ten: 

27) 0 
47) f 0.50 per m2 bij grote dakoppervlakken [Van Vliet 
Objektgroen BV, De Meern, dhr. Van Vllet] 
Dus 0,50*13*10 = 65,- per jaar 
53) niet 9 kranen -maar 7: 18/9*7= fl 14,-
57) 0 

Dus: 
Totale onderhoudskosten per jaar: fl 896,
Per maand: 896/12=75,-

82) RUIMTEVERWARMING tm 84 zie paragraaf 1.3 VUUR. 
Hier warden de hoeveelheden berekend die gebruikt war
den. Uitg~ngspunten zijn een gasprijs van 47 .2 cent per m3, 
een waterprijs van 1.50 per m3 en een kWh prijs van 21 cent 
(inclusief BTW). 

810) INVESTERING IN BESPARENDE MAATREGELEN 
De maatregelen die genoemd warden in de para.grafen 
VUUR, WATER en BOUWMATERIAAL kosten een bepaalde 
hoeveelheid per maand. 
Met behulp van onderstaande tabel K2 warden de extra 
kosten berekend. 
Hierin staan de meerinvesteringen per maatregel, de levens
duur van de investering en wat het per jaar bespaart aan gas 
of water. Dit wordt via de gebruikstarieven voor kleinverbrui
kers omgerekend naar de besparing per jaar. Zie voor een 



:totale meerkosten levensduur van :besparing per jaar :opbrengst :kosten per : saldo per 
maatregel de investering :per jaar :jaar maand in jaar l jaar l5 jaar 70 gecumuleerd 

:hfl. jaar :ml gas ml water :hfl. :hfl. hfl. 
-------------------------------------:------------------: ----------------:----------------------:------------:-----------: ----------------------------
extra isolatie: Re 2.5 naar l.3 1156 70 30 14 76 f -5,16 2 34 2974 
oppervlak glas aan zuidzijde groter 225 70 16 8 15 -0,60 2,25 16,90 3389 
voorkomen koudebruggen fundering 101 70 52 24 7 1,48 10,67 58,50 13981 
glas met hoge isolatiewaarde 461 20 100 47 42 0,41 2,58 6,42 717 
kierdicht van kozijnen bij aanslag 118 20 38 18 11 0,58 1,42 2,83 376 
zonnewering 500 20 0 0 53 -4,42 -3,75 -3,75 -908 
zonneboiler 2750 20 215 101 250 -12,41 -7,75 0,50 -1650 
voorbereiden PV-installatie 50 70 0 0 l -3 -0,25 -0,25 -2l0 
installeren PV-panelen 35000 20 0 :? 
HR low-NOx combiketel 800 20 160 75 73 0,25 3,67 9,75 1034 
enkelplaats radiatoren 300 70 0 0 20 -1,67 -1,67 -1,67 -1382 
hot fill wasmachineaansluiting 5 70 15 7 0,15 0,57 3,25 17 4126 
isolatie warmwaterleidingen 60 20 11 5 4 0,08 0,25 0,67 62 
hot fill afwasmachineaansluiting 5 70 11 5 0,15 0,40 2,25 12,42 3020 
PPC-rioleringsbuizen 50 70 0 0 3 -0,25 -0,25 -0,25 -230 
afdichting vloersparingen 100 20 0 0 9 -0,75 -0,75 -0,75 -182 
afdichting kruipluik 13 70 0 0 0,85 -0,07 -0,08 -0,08 -60 
Hi:JiA-stij§ ~atet §~§teem l. ~ 2..!L.i. ll.....i. .l.!L.t l.2.2......i. -ll ,Z:2 -111.2~ ~ ~ 
gy5taf5bi:~g ~ate~bi:§Ra~~ng t2il~t l. .J_QQ_;_ .J..Lt 2Ll .J..IL.i. ~ L.ll._ .L..l!..L .2-..QL .11.Q..2... 
thermostaatmengkraan douche 140 : 20 : 1 : 2 : 13 : -0,92 -0,8l -0,75 -205 
zichtbare watermeter 150 : 70 : 2 : 3 : 10 : -0,58 0,50 6,42 1075 
badHat~~ ~at2u~ ~~~t~~m l. ~ z..!L..l.. .ll__l. .i.L.t l..Li. =l....lL.. .!L. .l....ZL 2...il.. 
composttoilet 4800 20 30 45 436 -32,58 -l0,50 -26,8l -7225 
houten funderingspalen -426 70 0 0 -28 2,33 2,33 2,33 1962 
regenton 100 20 4 6 9 -0,25 0 0,50 20 
aparte dunne warm waterleiding keuken: 0 70 1,40 2 0 0,11 0,67 l,58 883 
woonkamer op zuiden 0 70 60 28 0 2,33 12,33 68,08 16597 
z~s-lit~t stQttbak tQilet l. .!L.l. ~ l.Li. Zl_t Q_j Lll_ 2....12- !.d2_ ~ 
doorstroombegrenzers 13 20 3 5 2 0,25 o,5o 0,83 125 
waterbesparende douchekop 15 20 8 12 1 0,92 1,42 2,42 370 

-62,59 -45,83 -34,l3 -12072 
11,10 46,09 246,90 50711 

TOTAAL -:21.~2 Q,2!i 212,!iZ Jll!iJ!i! 



voorbeelduitwerking {K3}. 
Sam en met de kosten leidt dit tot het saldo per maand. Aan
gezien in het begin van de investering het saldo minder 
geed is dan aan het einde van de investering, zijn de saldo's 
per maand berekend in het eerste jaar, in jaar 35 en in jaar . 
70. In de laatste kolom staat aangegeven wat het totale re
sultaat is als alle maandsaldo's bij elkaar warden opgeteld. 

conclusle 
Worden de jaren 1, 35 en 70 met elkaar vergeleken dan 
ontstaat het volgende bee~d: 

in jaar 1 zijn de kosten: 60,-
in jaar 35: 45,-
in jaar 70: 35,- per maand. 

Voor de doorberekening naar de huurkosten is gerekend 
met een bed rag van 50 gulden. Dit is ongeveer de gemiddel
de investering die de maatregelen per maand vragen. 



Dynamische variabelen ----------+--------------------------+ -------------------------------+-------------------------+-- . B ing :Huurprijsontwikkeling 
Investeringskapitaal :Onderhoud : espar . 

· :Watergebru1k f 1, 50 : 
Ge~~~:ie~~n~=~~~;a~p extra 6 ,5%;Kostenstijging p.a. 4,0%!Waterprijsst·-----=~~~!~=~~~~~~-~~~:-~:~:----=~~~! 
-----~-------------------------+------------------------- --

Meer-investering 
Eigenkapitaal 
Gemidd. meeronderhoud 
Levensduur 
Bes paring 

f 13 
f 0 
f 0 /j. 

20 j 
3 m.J. 

jaar: 
doorstroornbegrenzer keukenkraan en wasbak 1 : 

jaar: 
2 : 

jaar: 
3 : 

jaar: 
4 : 

jaar: 
5 : 

jaar: 
6 : 

jaar: 
7 : 

jaar: 
8 : 

jaar: 
9 : 

---------------------------------+---------------------+-------+ -------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
Meer-investering f 13 :Saldo aan jaarbegin f -13 
Eigenkapitaal f o ·- Annuiteit f -1 
Gemidd. meeronderhoud f O / j : - Rente f -1 : 
Levensduur f 20 j :- Aflossing f -0 : 
Besparing f 3 m.J.:- Onderhoud f o : 
---------------------------------+---------------------+-------+ 

: + Besparing f 5 

:Cash flow 
:cash flow cumulatief 

f 3 : 
f 3 : 

f -13 f -12 f -12 f -12 f -11 f -11 f -10 f -10 

f -1 : 
f -o : 

f 0 : 

f -1 : 
f -o : 

f 0 : 

f -1 
f -o 

f 0 

f -1 
f -o 

f 0 

f -1 
f -o 

f 0 

f -1 
f -o 

f 0 

f -1 
f -1 

f 0 

f -1 
f -1 

f 0 
-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

f 5 f 5 f 5 f 5 f 6 f 6 f 6 f 7 

f4: f4: f4 
f 7 : f 11 : f 15 

f4: f5: f5: f5: f5: 
f 19 : f 24 : f 28 : f 34 : f 39 : 

---------------------------------+---------------------+-------+ -------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
26,38 

jaar: jaar: jaar: jaar: jaar 
10 : 11 : 12 : 13 : 14 

-------+-------+-------+-------+--------+ 
f -9 f -8 f -8 f -7 f -6 

jaar jaar 
15 16 

--------+ --------+ 
f -6 f -5 

f -1 f -1 : f -1 : f -o : f -o : 
f -1 f -1 : f -1 : f -1 : f -1 : 
fO: fO: fO: fO: fO: 

-------+-------+-------+-------+--------+ 
f 7 f 7 f 8 f 8 f 8 

f -0 f -o 
f -1 f -1 

f 0 f 0 
--------+ --------+ 

f 9 f 9 

f6 f6: f7: f7: f7: f8 f8 
f 45 : f 51 : f 57 : f 64 : f 72 : f 79 f 88 

-------+-------+-------+-------+--------+ --------+ --------+ 

jaar 
17 

--------+ 
f -4 

f -o 
f -1 

f 0 

jaar 
18 

--------+ 
f -3 

f -o 
f -1 

f 0 

jaar 
19 

--------+ 
f -2 

f -o 
f -1 

f 0 

jaar 
20 

--------+ 
f -1 

f -o 
f -1 

f 0 

--------+ --------+ --------+ --------+ 
f 10 f 10 f 11 f 11 

f 9 
f 96 

f 9 : 
f 105 : 

f 10 
f 115 

f 10 
f 125 

--------+ --------+ --------+ --------+ 
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1:wou 

2. Woningontwerp 

De bouwblokken in dit ontwerp zijn vier 
verdiepingen hoog en vier portieken fang . Per 
verdieping ontsluit een portiek een drie- en een 
vierkamerwoning. Op de begane grond nemen 
bergingen de plaats in van de driekamer
woningen. De achtergevel van de blokken is 
georienteerd op het zuid-oosten. 
De thennisehe isolatie van de woning voldoet 
aan de eisen die sinds april 1990 in de MBV 
van kracht zijn geworden. De gevels en het dak 
hebben een wannteweerstand 
Re= 2,5 [rn1K/W]. Om voehtproblemen te 
voorkomen is de woning overal voorzien van 
dubbele beglazing. De isolatie van de woning is 
daarmee beter dan in de MBV e.q. het 
Rijksbouwbesluit wordt geeist (enkelglas in 
slaapkamers is daarin voldoende). De keuken, 
badkamer en het toilet zijn meehaniseh 
geventileerd. 
Het is waarsehijnlijk dat voor de warmte
weerstand van gevel en dak de eisen in de 
MBV hoger zullen worden (Re= 3,0). De 

eonstruetie van gevel en dak is zodanig dat 
toepassing van een dikkere mineraalwol deken 
geen consequenties heeft voor de 
constructiedelen. Daardoor is de eonstructie 
voor Re = 2,5 wat duurder dan strikt 
noodzakelijk en zal het verschil met de 
constructie voor Re= 3,0 bij andcre 
constructies in de praktijk groter kunnen zijn 
dan nu het geval is. 
De tekeningen tonen de gevels en de platte
gronden. De afmetingen van de belangrijkste 
vertrekken staan in bijlage A. Het materiaal
gebruik staat venneld in de bijlagen B en C. 
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Tabe/5 

De hoe1·eelhede11 in de 

onderho11dspla1111i11g zijn voor een 

blok mn 28 woningen hepaald en 

omgerekend naar hoeveelheden 

gemiddeld per woning. 

12 

De jaarbedragen (X} zijn als volgt berekend: Overige algemene kostengegevens : 
- prijspeildatum I januari 1990 X = (materiaalprijs + arbeidsnorrn x uurloon) 

x (I + BTW /100) x (l + overhead
percentage/l 00) x hoeveelheid x 
onderhoudspercentage/ I 00 

- uurloon ft . 44,50 (excl. BTW) 

NL! 
SFb 
code Omschrijving 

11. Bodemvoorzieningen 
- drainageleiding 
- rioleringsleiding 

27. Daken 
- daktrim 

31. Buitenwandopeningen 
- thermisch isolerend glas 
- glasopsluitingen 

43. Vloerafwerkingen 
- kitvoegen badkamer 

46. Schilderwerken 
- buitenschilderwerk 
- buitenschilderwerk 
- binnenschilderwerk 

47. Dakafwerkingen 
- dakranden 
- bedekking 
- bedekking + isolatie 

- projectgrootte 56 woningen 

- overheadpercentage 
- BTW 
- onderhoudsperiode 
- reele rente 

(2 blokken) 
15% 
18,5% 
25 jaar 
6.5% (8% bankrente -
1.5% intlatie) 

- beginjaar onderhoud 1990 

Onderhoud Cyclus Hoeveelheid % 

schoonmaken IO jaar 2,3m1 100 
schoonmaken 5 jaar 0,3 m 1 100 

vemieuwen 12jaar 5,8 m 1 100 

vemieuwen 20 jaar 12,9 m2 100 
repareren 6jaar 69,3m1 15 

vemieuwen 15 jaar l7,2m1 100 

grote beurt 6jaar 31,8 m2 100 
kleine beurt 3 jaar 16,8 m2 100 
nieuwe laag 10 jaar 38,6 m2 100 

instrooien 6jaar 5,8 m1 100 
overtrek 12 jaar 26,6 m2 100 
vemieuwen 24 jaar 26,6 m2 100 

"'}'. . 

y · 

51. Warmte-opwekking (inclusief warm tapwater) 
- thermokoppel vemieuwen 7 jaar l st. 100 :;:~ 

- circulatiepomp vemieuwen 7 jaar 1 st. 100 
- expansievat vemieuwen 10 jaar l st. 100 
- cv-ketel vernieuwen 14 jaar I st. 100 

52. Afvoeren 
- regenpijpen pvc vemieuwen 25 jaar l,7 m1 100 -~· · 

53. Water 
- kranen vern ieuwen 20 jaar 9 st. 100 

56. Warmtedistributie 
radiatoren vernieuwen 15 jaar 6,6 st. 20 

- radiatorkranen vemieuwen 25 jaar 6,6 st. 100 
- ruimtethermostaat vemieuwen 25 jaar 1 st. 100 

57. Luchtbehandeling 
- afzuigventielen afstellen IO jaar 3 st. 100 ., 

- afzuig-unit vemieuwen 15 jaar I st. 100 f 

63. Verlichting 
- TL vemieuwen 3 jaar 2 st. 100 / . 

73. Vaste keukenvoorzieningen 
- kitvoeg aanrechtblad vemieuwen 15 jaar 2,1 m1 

, 

100 7 

90. Terreinvoorzieningen 
- terrasscherm vernieuwen 25 jaar 0,3 st. 100 -#.:-

Referentie Portiekwo11i11g 



2. Woningontwerp 

De tuin_kamerwoningen zijn geplaatst in 
blokken van 8 \\Oningen. De achtergevel van de 
blokken is georienteerd op het zuid-oosten. 
De thennische isolatie van de woning voldoet 
aan de eisen die sinds april 1990 in de MBV 
van kracht zijn ge\\·orden. De gevels en het dak 
hebben een warrnteweerstand 
Re= 2,5 [m~K/\\l Om vochtproblemen te 
voorkomen is de \\Oning op de begane grond en 
op de slaapkamers \·oorzien van dubbele 
beglazing. De isolatie van de woning is 
daarrnee beter dan in de MBY wordt geeist 
(enkelglas in slaapkamers is daarin voldoende). 
De keuken. badkamer en het toilet zijn 
mechaniseh geYentileerd. 
Het is waarsehijnlijk dat de eisen voor de 
wannteweerstand \·an gevel en dak eisen in de 
MBY c.q. her Rijksbouwbesluit hoger zullen 
worden (Re= 3.0). De e~nstructie van gevel en 
dak is zodanig dat toepassing van een dikkere 
mineraalwol deken geen consequenties heeft 
voor de constructiedelen. Daardoor is de 
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eonstructie voor Re= 2,5 wat duurder dan strikt 
noodzakelijk en zal het versehil met de 
eonstructie voor Re = 3,0 bij andere 
eonstructies in de praktijk groter kunnen zijn 
dan nu het geval is . 
De tekeningen tonen de gevels en de 
plattegronden. De afmetingen van de 
belangrijkste vertrekken staan in bijlage A. 
Het materiaalgebruik staat vem1eld in de 
bijlagen B en C. 
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Voor gedetailleerde informatie 
over afmetingen van 
vertrekken : zie bijlage A 
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