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Appendix §3.1.2 Gebouwgebruikers: Prioriteiten en ontwikkelingen in het eisenpakket 

A. Woon(zorg)sector 
Prioriteiten in het eisenpakket van gebruikers van woongebouwen 
In de woonsector zijn een aantal onderzoeken verricht, waarin (toekomstige) bewoners is gevraagd 
welke aspecten van hun woning en leefomgeving zij het belangrijkste vinden.  
Een bewoner zal een woningkeuze maken op basis van de aanwezigheid van het kwaliteitsniveau dat 
hij wenst. Niet ieder aspect telt daarin even zwaar mee.  
 
Uit een marktonderzoek van Woonquest [Luft, 2008] onder bijna 28.000 woonconsumenten1, uit het 
klantenbestanden  van  hoofdzakelijk woningcorporaties,  is  gebleken  dat  het woongenot  voor  het 
grootste deel wordt bepaald door de hoogte van de prijs die voor de woning wordt betaald (19%) en 
door de grootte van de woning (17%). Opvallend is dat het woongenot van deelnemers onder de 25 
jaar  sterker  wordt  beïnvloed  door  de  prijs  die  zij  voor  hun  woning  betalen  (22%).  De 
omgevingsaspecten zijn voor deze groep minder van invloed voor het woongenot. 
In totaal is de bijdrage aan het woongenot 61% door de gebouwgerelateerde aspecten grootte, prijs, 
comfort,  uitstraling  van  de woning  en  keuzevrijheid. Wanneer we  alleen  de woninggerelateerde 
aspecten bekijken is te zien (figuur A1) dat bijna een derde van het woongenot wordt bepaald door 
de prijs die men voor de woning moet betalen en iets meer dan een kwart van het woongenot wordt 
bepaald door de grootte van de woning.  
 

31.2%
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Keuzevrijheid

 
Fig. A1 ‐ Invloed van gebouwgerelateerde woonwaarden op het woongenot (n=27.974) [data: Woonquest]. 

 
Wanneer kopers en huurders van elkaar worden onderscheiden is te zien dat in het woongenot voor 
kopers niet de prijs het meest bepalend  is, maar de  grootte. Verder  is ook de uitstraling  van de 
woning  van  grotere  invloed  dan  bij  huurders  en  de  keuzevrijheid  is minder  belangrijk. Mogelijk 
wordt dit veroorzaakt doordat kopers volledige zeggenschap over hun woning hebben terwijl voor 
huurders de zeggenschap slechts beperkt is.  
 
In een onderzoek van Hofman, Halman en Ion [2006]zijn potentiële kopers van nieuwbouwwoningen 
gevraagd  om  hun  prioriteiten    aan  te  geven met  betrekking    tot  vijf   woningaspecten. Hieruit  is 
gebleken dat het afwerkingsniveau van het interieur met 30% het meest belangrijk is, gevolgd door 
het woningvolume en de  afwerking  van  gevels en daken  (26%), de plattegrondindeling  (23%), de 
kwaliteit en aanwezigheid van  installatietechnische  systemen  (12%) en als  laatste de kwaliteit van 
omgevingsaspecten (9%). In een ander onderdeel van deze studie geven de respondenten aan dat ze 
bereid  zijn  om  10%  van  nieuwbouwwaarde  te  betalen  voor  optimale  keuzemogelijkheden  in  de 
uitvoering  van  hun woning,  dat  is  gemiddeld  23.333  euro meer  in  vergelijking met  een woning 

                                                            
1 informatie en data (verzameld t/m 2005) beschikbaar gesteld door dhr. D. Luft, http://woonquest.nl 
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waarin geen keuzemogelijkheden zijn. Keuzevrijheid wordt derhalve relatief goed gewaardeerd. De 
respondenten  geven daarbij  aan dat  zij meer  geld over hebben  voor  keuzemogelijkheden  van de 
plattegrondindeling, het woningvolume en het exterieur en het afwerkingsniveau van het interieur. 
De  betalingsbereidheid  voor  keuzes  in  de  technische  systemen  en  omgevingskenmerken  is 
significant minder. 
 
In  een  onderzoek  onder  toekomstige  bewoners  van  VINEX‐locaties  in  de  Randstad  [Wassenberg, 
1994] kwam ook naar voren dat de grootte en indeling van de woning van groot belang is, tezamen 
met het comfortniveau. 85% van de respondenten gaven daarnaast aan dat zij vrije  indeelbaarheid 
op prijs stellen. Opvallend is dat mensen ouder dan 50 jaar de ontsluiting en gelijkvloersheid van de 
woning  als  zeer  belangrijk  aanmerken.  Ook  in  een  onderzoek  van  Heijs  [2001]  naar  de 
woonbehoeften onder oudere huurders  van een Eindhovense woningstichting wordt de behoefte 
aan een goede ontsluiting als het belangrijkste aspect beschouwd. Voor het behoud van welzijn en 
zelfstandigheid  is niet woninggrootte van belang, maar het ontbreken van niveauverschillen  in de 
woning,  de  afmetingen  en  aanwezigheid  van  buitenruimte  en  de  beschikbaarheid  van  speciale 
voorzieningen voor ouderen. 
 

Ontwikkelingen in het eisenpakket van gebruikers van woongebouwen 
Veranderingen  veroorzaakt  door  ontwikkelingen  op  sociaal,  cultureel,  technologisch  en 
demografisch  gebied  zorgen  ervoor  dat  de  bestaande  woningvoorraad  een  groot  deel  van  de 
woonconsumenten niet optimaal kan bedienen. Op het moment dat gebouwd wordt, wordt zo goed 
mogelijk getracht om aan de wensen van dat moment aan  te  sluiten. De houdbaarheid hiervan  is 
vanwege  continue  verandering  van  prestatie‐eisen  beperkt.  Bouwers  van  nu  moeten  rekening 
houden met mogelijke veranderingen, zodat over tientallen jaren de nieuwbouw van het begin van 
de 21e eeuw een wel uitgerust  is met voldoende kwaliteit om eisenveranderingen  te vervullen.  In 
onderstaand  overzicht  wordt  per  categorie  uit  §3.1.1aangegeven  wat  de  belangrijkste 
verschuivingen  zijn  in  het  eisenpakket  van  de  gebruiker  ten  opzichte  van  het  verleden.  Zover 
mogelijk worden voorspellingen gedaan voor toekomstige eisenveranderingen en wat de betekenis 
hiervan is voor gebouwen.  
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
In de  loop van de vorige eeuw zijn  levenslopen steeds meer van elkaar gaan verschillen. Terwijl de 
ouderen  van  nu  veelal  een  standaard  levenspatroon  volgden waarin men  achtereenvolgens  ging 
werken, trouwen en samenwonen. De man werkte, terwijl de vrouw stopte met haar baan om voor 
de kinderen te zorgen die normaal gesproken snel na het huwelijk kwamen. Tegenwoordig  is deze 
standaardlevensloop  niet  meer  vanzelfsprekend:  men  gaat  ongetrouwd  samenwonen,  vrouwen 
blijven meestal werken, ook als er kinderen zijn, en er is meer variatie in het moment waarop men 
kinderen  krijgt.  Het  is  ook meer  geaccepteerd  om  te  scheiden  en  een  substantieel  deel  van  de 
mensen  is  (bewust)  alleenstaand.  [Verweij, 2008].  Ten opzichte  van het  verleden  is  er  veel meer 
diversiteit  in  levenslopen  en  levenswijzen  en  dit  heeft  ook  consequenties  voor  de  gebouwde 
omgeving. Terwijl  in het verleden op  stedenbouwkundig niveau  functies,  zoals wonen, werken en 
recreëren zorgvuldig werden gescheiden, wordt heden ten dage functiemenging gewenst. Het wordt 
voor mensen belangrijker om zichzelf te kunnen profileren en ontplooien en de woning en de directe 
omgeving moet hierop zijn afgestemd. Het  is voor een standaard gezin bijvoorbeeld niet wenselijk 
om  in  druk  gedeelte  van  het  stadscentrum  te  wonen  in  nabijheid  van  winkels,  horeca  en 
kantoortorens, terwijl de gemiddelde jonge, carrièremakende alleenstaande zakenman liever niet in 
een woonwijk met eengezinswoningen aan de rand van de stad woont.  
Een ander belangrijke ontwikkeling  is de  toegenomen mobiliteit. Mensen zijn niet meer gebonden 
aan  een  locatie  en  kunnen  in  een  relatief  kort  tijdsbestek  in  feite  overal  komen  tegen  beperkte 
kosten. De afname van plaatsgebondenheid geldt zowel op incidenteel als op structureel niveau. Het 
aantal  migraties  is  in  verhouding  ook  toegenomen.  Deze  vorm  van  globalisering  is  niet  alleen 
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plaatsgebonden,  ook  is  het  tegenwoordig  eenvoudig  om  op  ieder  gewenst  moment  te 
communiceren met iets of iemand op een willekeurige plaats op aarde. 
Het groeiende kennisniveau bij de bevolking door de toegang tot vrijwel ongelimiteerde  informatie 
via het  internet heeft ervoor gezorgd dat mensen veel bewuster keuzes maken. Men  laat zich niet 
meer  zomaar  iets wijs maken  en  gaat  vaak  eerst  zelf  op  onderzoek  uit  voordat  tot  actie wordt 
overgegaan. Maatschappelijk  gezien wordt de  consument  steeds bewuster, door massaal over  te 
gaan op maatschappelijk meer verantwoorde producten. Het imago dat aan producten kleeft wordt 
steeds belangrijker en heeft grote  invloed op het  leef‐ en koopgedrag van de mensen, getuige de 
grootschalige verkoop van producten waarop  logo’s als  ‘Fair Trade’ en  ‘FSC’ prijken. Een duidelijk 
voorbeeld  van  het  initiatief  van mensen  om  verantwoord  te  consumeren  is  de  toename  in  het 
gebruik van duurzaam opgewekte energie. De afname van groene stroom  is, sinds de kleinschalige 
introductie in 1995, explosief toegenomen. In 2002 hadden 1 miljoen gebruikers groene stroom, dit 
is inmiddels gestegen naar 2,7 miljoen gebruikers [Min. van VROM, 2009].   
 
Technische ontwikkelingen 
Ook op technisch gebied worden continu (duurzame) ontwikkelingen gedaan, in het bijzonder op het 
gebied van comfort en binnenklimaat. Daar ligt qua ontwikkelingen momenteel een focus op geluid, 
luchtkwaliteit  en  home  automation.  Ook  gezondheidsaspecten  zien  hierbij  leidend.  Duurzame 
energietechnieken worden steeds beter betaalbaar en hebben energetisch steeds meer rendement. 
Producten zoals warmtepompen en warmtewisselaars vinden steeds meer ingang in (projectmatige) 
nieuwbouwwoningen.  Daarnaast  wordt  er  onverminderd  onderzoek  gedaan  naar  duurzame 
energieopwekking met bijvoorbeeld zonnecollectoren, PV‐cellen en windenergie. Dit heeft potentie 
om uit te groeien naar grootschalig toegepaste technieken. 
De  geleidelijke  verlaging  van  de  Energie  Prestatie  Norm  draagt  bij  aan  deze  ontwikkelingen, 
waaronder  ook  het  verbeteren  van  isolerende  eigenschappen  van  woningen  hoort  en  het 
verbeteren  van  de  regeltechniek  van  het  binnenklimaat  om  verliezen  te  minimaliseren.  Op 
comfortgebied  is  daarnaast  de  toepassing  van  home  automation  of  domotica  een  belangrijke 
ontwikkeling.  Hiermee  wordt  het  steeds  eenvoudiger  om  allerlei  functionele  aspecten  van  de 
woning  te  personaliseren  en  te  besturen.  Het  gaat  hier met  name  om  de  installatietechnische 
componenten. Er  is een toenemende behoefte voor  individueel regelbare  installaties, waardoor op 
vertrekniveau  het  klimaat  kan worden  afgesteld.  Een  stap  verder  nog  is  het  realiseren  van  een 
microklimaat op individueel niveau. Ieder mens heeft immers een andere perceptie van comfort. 
Domotica hangt ook samen met communicatietechnieken. Zoals al eerder gezegd is de groei van de 
ICT mogelijkheden  enorm  geweest  de  afgelopen  jaren.  Een  leven  zonder  is  nauwelijks  denkbaar. 
Ontwikkelingen  op  dit  gebied  zullen  naar  verwachting  onverminderd  doorgaan.  Het  is  echter 
moeilijk  te  voorspellen  welke  vormen  dit  over  bijvoorbeeld  30  jaar  heeft  aangenomen.  Dat  er 
maatregelen voor dienen te worden genomen  in woningen  is echter wel zeker, al hoeft dit met de 
ontwikkeling  van  de  draadloze  technieken  niet  per  se  om  een  toevoeging  van  leidingwerk  en 
aansluitingen te gaan. Wellicht dat bereikbaarheid en upgradability hierin van meer betekenis zijn. 
 
Gebruikersontwikkelingen op collectief niveau 
Een belangrijk gevolg van de individualisering en diversificatie van levenslopen is een verschuiving in 
de  grootte  en  samenstelling  van  huishoudens.  Het  aandeel  eenpersoonshuishoudens  zal  verder 
toenemen en de gemiddelde huishoudengrootte  zal afnemen.  In 2007  telt Nederland 7,2 miljoen 
huishoudens  waarvan  ruim  een  derde  uit  eenpersoonshuishoudens  bestaat.  In  2030  zal  dit 
opgelopen zijn tot 42% van de 8,1 miljoen huishoudens. Figuren A2 en A3 illustreren deze trend. 
 



 

6 
 

 
Fig. A2 – ontwikkeling van de huishoudensamenstelling tussen 1978 en 2006 [Min. van VROM, 2009] 
 

 
Fig. A3 – Prognose van de omvang van huishoudens tot 2030 [Min. van VROM, 2009] 
 
Een  andere  belangrijke  demografische  ontwikkeling  op  de  woningmarkt  is  de  toenemende 
vergrijzing met  een piek  in  2038, wanneer  25%  van de bevolking ouder  is dan  64  jaar  [Min.  van 
VROM, 2009]. Doordat de  levensverwachting en de gezondheid van de bevolking toenemen, zullen 
ouderen langere tijd zelfstandig willen en kunnen wonen. Deze ontwikkelingen vragen om een zeer 
specifiek  ruimteaanbod met voldoende differentiatie om alle doelgroepen optimaal  te huisvesten. 
Ook  het  zorgaanbod  dient  te worden  gepersonaliseerd,  om  dit  goed  te  organiseren  zijn  speciale 
woonvormen  ontwikkeld  zoals  appartementen  in  Woonzorgcomplexen,  waar  de  voorzieningen 
aanwezig  zijn  voor  hoogwaardige  zorg,  maar  deze  naar  wens  kunnen  worden  afgenomen.  Het 
centraliseren van dergelijke  faciliteiten maakt het dat de zorg betaalbaar blijft en  individueel af  te 
stemmen  is. In 2006 woonde 77% van de 65+‐ers  in een reguliere woning, zonder gecentraliseerde 
zorgfaciliteiten. 
De  woonconsument  heeft  steeds  meer  behoefte  aan  keuzevrijheid  om  de  eigen  situatie  te 
optimaliseren. Het gevolg hiervan  is dat de diversiteit  in  levensstijlen en –patronen  toeneemt. Dit 
vraagt om een grotere differentiatie  in woonvormen en woningtypen. De toenemende bewustheid 
van gebruikers door de betere  toegankelijkheid  tot gedetailleerde productinformatie  zorgt ervoor 
dat gebruikers beter weten wat ze willen en graag invloed hebben in de verschijningsvorm van hun 
woning.  Voor  de  gebouwaspecten  is  keuzevrijheid  volgens  het  onderzoek  van Woonquest  [Luft, 
2008],  zie  figuur  3.1,  reeds  voor  10% bepalend  voor  het woongenot.  Zeggenschap  blijkt  dus  een 
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steeds belangrijkere waarde  te worden, dit wordt bevestigd door de verschuiving  in de markt van 
het percentage koopwoningen. In 1985 was 42% in particulier bezit, in 2008 was dit al opgelopen tot 
57%. De stijging  is van  lineaire aard en  is onafhankelijk van de verdeling  in het type woningen, die 
gelijk is gebleven [Min. van VROM, 2009]. 
 
In de periode na WOII is een duidelijke stijging waar te nemen in de beschikbare ruimte per persoon. 
De gemiddelde huishoudengrootte in Nederland is sinds het begin van vorige eeuw bijna gehalveerd 
[CBS, 2010]. Rond 1900 bestond een huishouden gemiddeld uit 4,51 personen, terwijl dit in 2000 ais 
afgenomen tot 2,30 personen. Daartegenover staat dat vanaf WOII het gemiddelde aantal vierkante 
meters  van  een  nieuw  gebouwde  woning  toeneemt.  De  gemiddelde  grootte  van  een 
eengezinswoning gebouwd tot 1960 was 126 m2 tegen een gemiddelde grootte van 168 m2 gebouwd 
na het jaar 2000. De gemiddelde grootte van een meergezinswoning (in een woongebouw) bedroeg 
tot  1960  68  m2  en  na  2000  is  dit  toegenomen  tot  93  m2.  Doordat  enerzijds  de  gemiddelde 
huishoudengrootte  daalt  en  anderzijds  de woninggrootte  van  nieuwbouwwoningen  toeneemt,  is 
sprake van een forse groei  in het beschikbare aantal vierkante meters woningoppervlak per  lid van 
een  huishouden,  zie  figuur  A4.  Vanaf  1960  is  te  zien  dat  bij  nieuwbouw  van  zowel 
eengezinswoningen als voor meergezinswoningen een verdubbeling van het aantal vierkante meters 
vloeroppervlak per persoon heeft opgetreden. Omdat we weten dat de grootte van de woning een 
sterke invloed heeft op het woongenot kunnen we daarmee stellen dat de behoefte aan ruimte voor 
woonconsumenten  sterk  gegroeid  is.  Omdat  de  huishoudengrootte  nog  verder  af  zal  nemen  de 
komende  jaren,  vanwege het  toenemende  aantal eenpersoonshuishoudens  is de  verwachting dat 
deze tendens zich zal doorzetten. 
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Fig. A4 – Het aantal beschikbare vierkante meters vloeroppervlak bij nieuwbouw van eengezinswoningen en 
meergezinswoningen per lid van het huishouden2 

 
De ontwikkelingen  in de  techniek hebben ervoor gezorgd dat we  steeds beter  in  staat zijn om de 
woonervaring  zo  aangenaam  mogelijk  te  maken.  Dit  geldt  op  passief  vlak,  zoals  voor  het 
behaaglijkheidsniveau door verwarming, koeling en ventilatie, en op actief vlak, door bijvoorbeeld 

                                                            
2  Grafiek  samengesteld  uit  cijfermateriaal  over  gemiddeld  huishoudengrootte  uit  ‘Historie  bevolking,  huishoudens  en 
bevolkingsontwikkeling’ [CBS, 2010] en tabel  ‘Woningoppervlak naar bouwjaarklasse 2006’ uit Cijfers over wonen, wijken 
en Integratie [Min. van VROM, 2009] 
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het  gebruik  van  elektrische  apparatuur.  Met  deze  technische  ontwikkelingen  is  ook  de 
energiebehoefte gestegen. Wanneer we het energieverbruik opsplitsen  in het gebruik  van gas en 
elektriciteit zien we twee tegenovergestelde tendensen. Het gemiddeld gasverbruik per huishouden 
(voor koken, verwarming en warm water)  is sinds 1990 gedaald van 2.250 m3 tot 1.560 m3  in 2007 
[Min. v. VROM, 2009]. Op alle drie de fronten worden winsten behaald, maar bij de verwarming de 
meest substantiële. Afgaande op deze cijfers verbruiken we circa 38% minder gas om de woning te 
verwarmen.  De  oorzaak  hiervan  is  dat  enerzijds  de  opwekking  en  distributie  van  warmte meer 
rendement geeft en anderzijds dat woningen beter geïsoleerd zijn.  
Het elektriciteitsverbruik  laat echter een  stijging  zien  tussen 1997 en 2007 van circa 12%. Dit kan 
mogelijk  worden  toegeschreven  aan  de  toename  van  het  gebruik  van  het  aantal  elektrische 
apparaten. Wanneer  daarbij  ook  rekening wordt  gehouden met  de  ontwikkeling  van  het  aantal 
woningen blijkt de stijging zelfs het dubbele, zo’n 2,2% per jaar [Min. v. Vrom 2009]. 
 
In de markt is te zien dat energiebewustheid duidelijk leeft, ook onder gebruikers en er zijn, ook van 
overheidswege,  initiatieven  om  het  elektriciteitsverbruik  terug  te  dringen.  Zo  is  het  binnen  de 
Europese Unie vanaf 1 september 2012 niet meer mogelijk om gloeilampen te kopen. In de winkels 
zijn  dan  allen  nog  spaarlampen  en  LED‐lampen  te  verkrijgen  die  een  aanzienlijk  lager  verbruik 
hebben en een hoger aantal branduren. Zoals eerder vermeld onder het kopje  ‘Maatschappelijke 
ontwikkelingen’  zijn  groene  producten  populair  bij  de  consument,  gezien  de  sterke  groei  in  het 
gebruik  van  groen  stroom  van  de  afgelopen  jaren.  Vanwege  de  aanhoudende  aandacht  voor  dit 
onderwerp en de wijze waarop de markt hierop  inspeelt  is de verwachting dat duurzaamheid een 
belangrijk issue blijft in de toekomst. 
 
Gebruikersontwikkelingen op individueel niveau 
Vanwege  de  grote  diversiteit  is  het  huidige  stereotype  gezin  moeilijk  te  karakteriseren.  Op 
individueel  niveau  zijn  echter  wel  bij  vrijwel  iedere  huishoudensamenstelling  een  aantal 
ontwikkelingsstappen te onderscheidden. Een huishouden kent een bepaalde mate van ontwikkeling 
in de levensloop. Afhankelijk van de soort gebruiker is deze verschillend, er zijn echter wel duidelijke 
fasen te onderscheiden waarin bijvoorbeeld de ruimtebehoefte en het gewenste comfortniveau aan 
verandering onderhevig is. Dit kan zijn door een verandering in de gezinssamenstelling, bijvoorbeeld 
door samenwonen, het krijgen van kinderen, het uit huis gaan van kinderen of verweduwing. Het is 
ook mogelijk dat een inkomensstijging het gevolg is van een behoefte naar meer comfort en ruimte 
in de woning. Daarnaast heeft een huishouden te maken met de ontwikkeling van een wooncarrière. 
Net zoals bij een carrière op het vlak van de arbeidssituatie wordt bij iedere verandering van woning 
gezocht naar een verbetering ten opzichte van de vorige situatie [Verweij, 2008].  
De meest vluchtige vorm van veranderingen  in het eisenpakket van gebruikers wordt veroorzaakt 
door trends en modeverschijnselen. De ontwikkelingen op het gebied van styling van de woonruimte 
zijn wellicht niet zo snel als bijvoorbeeld in de modewereld, waarin ieder jaar een compleet nieuwe 
‘standaard’ wordt gepresenteerd, maar  toch  is er een continue verandering gaande op dit gebied. 
Het  is met de gangbare technieken voor een gebouw moeilijk om hierop te anticiperen. Met name 
de afwerking van wanden en vloeren zijn afhankelijk van trends, in deze onderdelen zou het daarom 
wenselijk zijn om veranderingen eenvoudig te kunnen realiseren.  
 

B. Kantoorsector 
Prioriteiten in het eisenpakket van gebruikers van kantoorgebouwen 
Vergeleken met de woonsector  is  in de kantoorsector de aard van de veranderingen anders en het 
tempo waarin veranderingen plaats moeten vinden hoger. Met name de technische ontwikkelingen 
op  ICT  gebied  gaan  erg  snel. Het  is  voor  bedrijven  erg  belangrijk  om  hierin mee  te  gaan  om  de 
slagvaardigheid  op  de  markt  waarin  men  opereert  optimaal  te  houden.  Ook  vinden 
personeelswisselingen  en  reorganisaties  plaats,  die  meestal  vragen  om  een  herziening  in  het 
huisvestingsplan.  
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De  ‘Thermometer Kantoren’ van NVB [2008] geef een beeld van de belangrijkste aspecten die een 
rol  spelen  bij  de  keuze  voor  een  nieuw  kantoorpand.  Deze  zijn  opgesplitst  in  liggings‐  en 
omgevingsaspecten en gebouwaspecten. De resultaten zijn getoond in figuur A5. 
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Fig. A5 – Belangrijkheid van liggings‐ en omgevingsaspecten en gebouwaspecten bij de keuze van een nieuwe 

kantoorhuisvesting in 2006; 1 = zeer onbelangrijk, 10 = zeer belangrijk [naar: NVB, 2008] 
 
De bereikbaarheid van de  locatie speelt een belangrijke rol  in de keuze voor een nieuwe vestiging. 
Het gaat daarin om de ligging ten opzichte van het openbaar vervoer en het hoofdwegennet en om 
de  parkeergelegenheid  nabij  het  kantoor.  Een  ander  belangrijk  aspect  is  de  uitstraling  en 
representativiteit van de locatie en de nabije omgeving. Voor veel bedrijven is de uitstraling van het 
gebouw  een  belangrijk middel  om  het  bedrijfsimago  te  tonen.  Een  representatieve  (gebouwde) 
omgeving helpt om dit beeld vorm te geven. Een bovengemiddelde score voor de aanwezigheid van 
uitbreidingsmogelijkheden geeft aan dat bedrijven hun keuzes ook baseren op toekomstperspectief 
om verder te groeien. Voor het gebouw zijn alle aspecten hoger gewaardeerd dan 5,5. Aanwezigheid 
van moderne ICT‐voorzieningen is het meest belangrijk in de keuze voor een nieuwe huisvesting. De 
uitstraling van het gebouwexterieur wordt gewaardeerd met 7,2. De uitstraling van het interieur en 
het  afwerkingsniveau  wordt  ongeveer  gelijkwaardig  gewaardeerd  met  7,3.  Hieruit  kan 
geconcludeerd worden dat uistraling van het  totale gebouw zelf, maar ook van de context waarin 
het gebouw staat van substantieel belang is bij de keuze van een nieuwe huisvesting. Een algemeen 
aspect dat eveneens hoog gewaardeerd wordt is ruimtelijke flexibiliteit. Voor het gebouw wordt de 
flexibiliteit van de plattegrondindeling gewaardeerd met een 7,3. Dit zou het mogelijk maken om op 
relatief eenvoudige wijze  interne wijzigingen door  te voeren  in de  ruimte‐indeling, bijvoorbeeld  in 
geval van een wijziging  in het personeelsbestand of wanneer een reorganisatie plaatsvindt. Ook de 
aanwezigheid van uitbreidingsmogelijkheden, een meer ingrijpende vorm van ruimtelijke flexibiliteit 
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wordt  redelijk  hoog  gewaardeerd  met  een  6,8.  Terwijl  in  de  woonsector  de  prijs  meestal  het 
belangrijkste criterium  is, speelt dit  in de kantoorsector een minder prominente rol. Met een score 
van 7,2 is het een middelmatig belangrijk aspect op gebouwniveau.  
Een comfortabel binnenklimaat verbetert de arbeidsproductiviteit met 10 tot 15% en het vermindert 
het  ziekteverzuim met 25%  [Senter Novem, 2007; Mooi, 2005]. Het goed afstellen  van  ventilatie, 
verwarming  en  koeling  levert  daarnaast  10‐30%  energiebesparing  op.  Aspecten  als 
klimaatbeheersing en een laag energiegebruik scoren relatief hoog. De score is echter lager dan die 
van de hoogte van exploitatielasten. Dit geeft mogelijk aan dat energiebesparing en comfort, hoewel 
het indirect bijdraagt, minder belangrijk wordt geacht dan de huisvestingskosten. 
 

Ontwikkelingen in het eisenpakket van gebruikers van kantoorgebouwen 
Een  groot  deel  van  de  kantorenvoorraad  staat  leeg.  Nieuwbouwpanden  zijn  om  functionele  en 
esthetische  redenen beter  in  trek dan bestaande panden. Aan het veranderende eisenpakket van 
kantoorgebruikers kan klaarblijkelijk niet goed worden beantwoord door de bestaande voorraad. De 
ontwikkelingen  in  de  kantoorsector  gaan  snel  en  worden  voortgestuwd  door  vernieuwingen  en 
veranderende  inzichten op het gebied van  locatie, ruimtegebruik en werkplek. Gedreven door een 
voortdurende  zoektocht  naar  een  gestroomlijnd  bedrijfsproces,  dat  wordt  gestaafd  aan  een 
verbetering van arbeidsproductiviteit en kostenreductie, worden nieuwe concepten geïntroduceerd 
en beproefd  in de praktijk, met wisselend succes. Het blijkt dat een vernieuwing vaak  in korte tijd 
veel  navolging  krijgt,  maar  ook  relatief  snel  populariteit  verliest,  wanneer  de  nadelen  aan  de 
oppervlakte komen. Een voorbeeld  is de kantoortuin die  in de jaren ’60 werd gepresenteerd als de 
perfecte oplossing voor verbetering op de eerder genoemde aspecten. Tien  jaar  later bleek echter 
dat het vooraf uitvoerig onderzochte en geteste concept niet meer voldeed aan de toen geldende 
eisen  [Meel, 2000]. Dit voorbeeld geeft aan dat het moeilijk  is om betrouwbare voorspellingen  te 
doen  in deze  sector. Op basis van de huidige belangrijkste ontwikkelingen wordt  in onderstaande 
tekst een beeld geschetst van de aandachtspunten voor de toekomst.  
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
De bedrijfsresultaten van kantoorhoudende bedrijven zijn sterk verweven met de  toestand waarin 
de economie zich bevindt. Al kent de economie een continue groei, er zijn momenten waarop de 
groei stagneert of zelfs omslaat  in krimp, zoals op het moment van schrijven het geval  is3. Met de 
groei of krimp van de economie verandert ook het  investeringsgedrag  in de kantoorsector en het 
aantal beschikbare banen en het benodigde aantal vierkante meters zal hierdoor fluctueren. 
Veranderingen  in  het  sociaal‐culturele  klimaat  hebben  ook  hun  weerslag  op  de  wijze  waarop 
kantoorhoudende  bedrijven  functioneren.  De  individualisering  van  de  maatschappij  heeft  als 
resultaat  dat mensen  zelfbewuster  worden  en meer  vrijheid  wensen.  De  diversiteit  in mensen, 
bedrijfsvisies  en  managementstijlen  groeit  en  dat  vraagt  om  een  gedifferentieerd  aanbod  van 
kantoorruimte. 
 
Ontwikkelingen  in  de  informatie‐  en  communicatiemogelijkheden  hebben  ervoor  gezorgd  dat 
plaatsgebondenheid van kantoren niet noodzakelijk meer is. Het kantoor krijgt in deze zogenaamde 
netwerkmaatschappij  [Vos,  Voordt,  2001]  de  functie  van  ontmoetingsplaats.  Geconcentreerd  en 
individueel werken kan met de huidige technieken overal, dus ook buiten het kantoor. Het kantoor 
wordt  als  gevolg meer  gebruikt  voor  interactieve  groepsprocessen,  zoals  overleg  en  brainstorms. 
Overigens  is  het  deel  van  het  bedrijf  dat  het  bedrijfsproces  ondersteunt,  zoals  administratie, 
personeelszaken  en  secretariaat,  vanwege  de  aard  van  de  werkzaamheden  vaak  wel 
plaatsgebonden. Nu de noodzaak van plaatsgebondenheid  is verdwenen,  zijn vrijheid, vertrouwen 
en verantwoordelijkheid belangrijke arbeidsvoorwaarden geworden [Veldhoen, Piepers, 1995; Post, 
Brand, Bouwmeester, 2006]. Hoog gekwalificeerd kantoorpersoneel wordt steeds schaarser en deze 

                                                            
3 Als gevolg van de economische crisis in 2008‐2009 is de Nederlandse economie in 2009 met 4% gekrompen, de grootste 
krimp ooit gemeten, zelfs groter dan tijdens de economische crisis  in de  jaren ‘30, toen  in 1931 een krimp van 3,6% werd 
gemeten. De grootste krimp na WOII was in 1982 en bedroeg 1,2% [CBS, 2010a]  
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waarden kunnen in de keuze een voor werkgever de doorslag geven. Men is vooral op zoek naar een 
situatie waarin werk en privé goed op elkaar aansluiten, zodat een aangename combinatie ontstaat 
waarin voldoende ruimte is voor creativiteit en plezier. Men kan op deze wijze zelf bepalen waar en 
wanneer er wordt gewerkt. 
Een item waar bedrijven de steeds meer op focussen is klantgerichtheid. De keuzemogelijkheden zijn 
vaak  legio en het  is met behulp van  internet eenvoudig om alternatieven te vinden. Het  is daarom 
van  belang  om  de  klant  in  een  vroeg  stadium  aan  zich  te  binden.  Een  goed  product  of  goede 
dienstverlening zorgt daarna voor een duurzame klantrelatie.  In eerste  instantie  is het daarom van 
belang om zichtbaar te zijn. Dit kan via marketing, maar ook de uitstraling van het kantoorpand en 
zijn directe omgeving speelt hierin een belangrijke rol, wanneer klanten fysiek over de vloer komen. 
Gezien  de  huidige  situatie  op  de markt  is  het  van  groot  belang  om  een  nieuw  kantoorpand  een 
duurzame en  representatieve uitstraling mee  te geven, het kan daarbij een uitkomst zijn wanneer 
het pand na en aantal jaren op relatief eenvoudige wijze visueel kan worden geüpgrade. 
 
Technische ontwikkelingen 
De activiteiten van een kantoormedewerker zijn divers. Een onderzoek van de Rijksgebouwendienst 
heeft uitgewezen dat een kantoormedewerker 53% van de tijd bezig  is met bureauwerk, circa 22% 
met overleg, waarvan bijna 11%  informeel, 10% met  telefoneren, 8% met archiveren en  ruim 6 % 
met overige activiteiten [Vos, Voordt, 2001]. Dit betekent dat werkplekken een groot gedeelte van 
de  dag  niet  zijn  bezet.  Dit  is  de  reden  waarom  men  is  gaan  zoeken  naar  nieuwe  wijzen  om 
werkplekken vorm te geven, zodat de werkplek beter aansluit op de behoeften van de werknemer 
en anderzijds omdat niet bezette ruimte onnodig geld kost. Veldhoen en Piepers [1995] geven zelfs 
aan  dat  een  besparing  van  50%  op  de  hoeveelheid  kantoorruimte  haalbaar  is.  In  de  praktijk  is 
gebleken  dat  door  ruimte  te  besparen  een  reductie  op  de  huisvestingskosten  te  behalen  is  die 
varieert tussen 20 en 36% [Vos, Voordt, 2001]. 
 
Werkplekinnovatie is de verzamelterm die wordt gebruikt om noviteiten te clusteren die inspelen op 
het veranderd gebruik van de werkplek en het kantoorgebouw. Vos en van der Voordt [2001] stellen 
dat  ‘werkplekinnovatie  [niet  alleen moet]  leiden  tot  effectiever werken  en  efficiënter  gebruik  van 
ruimte en andere faciliteiten, maar ook tot meer plezier in het werk, [het] aantrekken en vasthouden 
van schaars personeel, een positieve uitstraling naar klanten en minder kosten.’ 
Werkplekinnovatie  kan  worden  geclassificeerd  in  maatregelen  op  het  gebied  van  werklocatie, 
indeling van de plattegrond en gebruik van de werkplek. Daarnaast  is het van belang dat het ook 
mogelijk is om relatief eenvoudig wijzigingen in de situatie aan te brengen, zodat ontwikkelingen op 
technologisch, organisatorisch, maatschappelijk gebied eenvoudig kunnen worden gevolgd.  
 
Een voorbeeld van een  innovatie op het gebied van de werklocatie  is het  telewerken. Een nadeel 
hiervan  is dat men minder contact heeft met collega’s en dat mensen die wel op het basiskantoor 
werkzaam zijn meer werkdruk krijgen. 
De  standaard  voor  kantoren werd  jarenlang  gekenmerkt  door  lange  gangen waaraan  afgesloten 
werkkamers waren gelegen. Omdat het activiteitenpakket van een werknemer veel meer divers  is 
dan solitair bureauwerk en overleg met collega’s vaak noodzakelijk is, is een mengvorm ontwikkeld 
waarin open kantoorruimtes worden afgewisseld met ruimten waarin geconcentreerd kan worden 
gewerkt. Dit zogenaamde combikantoor, of coconkantoor,  leidt over het algemeen  tot een betere 
interne communicatie, maar geconcentreerd werken blijkt moeilijker te zijn door visuele drukte en 
geluidsoverlast. De  ‘cocons’  voor  geconcentreerd werken  hebben  daarnaast  vaak  een  kwalitatief 
ongeschikt binnenklimaat door slechte  regelbaarheid van  temperatuur en geen goede akoestische 
maatregelen. Gebruikers van dergelijke kantoorconcepten ervaren ook een gebrek aan privacy [Vos, 
Voordt, 2001].  
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Fig. A6  ‐ Gebouwfragment  van  een  indeling  van  een  combikantoor met  een mix  van  open  kantoorruimtes, 

afsluitbare werkplekken en vergaderruimte [Wagemans, 2008].  
 
Het  grote  voordeel  van  innovaties  in  het  gebruik  van  werkplekken,  zoals  zogenaamde 
wisselwerkplekken  of  activiteitgerelateerde  werkplekken,  is  dat  ruimte  efficiënter  wordt  benut 
waardoor  huisvestingskosten  worden  beperkt.  In  deze  gevallen  kan  het  zijn  dat  een  aantal 
werknemers één werkplek delen of dat men dagelijks een werkplek kan kiezen die geschikt  is voor 
het type werk dat moet worden gedaan. Dit zogenaamde  flexwerken heeft daarnaast als voordeel 
dat mensen  in  het  bedrijf  beter  bereikbaar  blijken  te  zijn,  omdat  ze  hun  communicatiemiddelen 
zoals  laptop  en  mobiele  telefoon,  altijd  bij  de  hand  hebben.  Tegenover  de  besparing  op 
huisvestingkosten staan echter wel meerkosten op het gebied van  inrichting, omdat het meubilair 
verstelbaar moet zijn en extra  investeringen moeten worden gedaan  in de communicatiemiddelen 
van de werknemer. 
In het onderzoek van Vos en Van der Voordt  [2001] worden de belangrijkste voor en nadelen van 
werkplekinnovatie opgesomd. De positieve aspecten zijn voornamelijk op het gebied van technische 
verbeteringen, keuzevrijheid en ruimtelijke comfort. De negatieve aspecten hebben vooral te maken 
met sociale en psychologische factoren zoals concentratieverlies door drukte, het gebrek aan privacy 
en een beperkte persoonlijke controle. Overigens geeft de meerheid van de gebruikers aan dat men 
ondanks de negatieve aspecten niet terug zou willen naar een traditioneel kantoor.  
 
Het  lijkt vooral van belang  te  zijn dat werknemers  zelf kunnen bepalen  in welke omgeving  zij het 
prettigst  werken.  Er  is  een  grote  diversiteit  in mensen  en  activiteiten  en  niet  iedereen  ervaart 
comfort  op  dezelfde wijze. Het  aanbieden  van  diversiteit  en  flexibiliteit  op  de werkvloer  lijkt  de 
meest  succesvolle  strategie. De  flexibiliteit  kan daarnaast worden aangewend om  in de  toekomst 
eenvoudig  veranderingen  door  te  voeren  in  de  organisatie wanneer  de  bedrijfsvisie  verandert  of 
wanneer een nieuw innovatief concept voor de werkplek wordt ontwikkeld. Rutten en Zeiler [2005] 
geven aan dat het gedeelte  van een  kantoor dat  jaarlijks aan  verandering onderhevig  is 30%  kan 
bedragen. Daarnaast  speelt het  ruimtelijk ontwerp en het ontwerp van de  installatietechniek een 
grote rol in de kostenpost voor bijvoorbeeld een herindeling van een werkvloer. De jaarlijkse kosten 
van herindelingen zonder dat een  flexibel ontwerp  is  toegepast zijn volgens Rutten en Zeiler vaak 
meer dan tweemaal die van onderhoud en energie samen. 
 
Voor een optimale arbeidsproductiviteit  is een comfortabel binnenklimaat een must. Op dit gebied 
worden continu ontwikkelingen gedaan, waarbij energiebesparing en daardoor kostenvermindering 
hoog in het vaandel staat. De focus van de ontwikkelingen ligt bij gezondheid en comfort, beiden van 
groot  belang  voor  de  tevredenheid  en  productiviteit  van  de  werknemer.  Op  het  gebied  van 
gezondheid  worden  met  name  ontwikkelingen  gedaan  op  de  akoestische  kwaliteit  en  de 
binnenluchtkwaliteit. Zoals al eerder aangegeven zijn de problemen in de gemengde kantoorvormen 
vaak  geluidsoverlast  en  gebrek  aan  privacy.  Door  op  een  slimme  wijze  om  te  gaan  met 



 
Aanpasbaarheid van de draagstructuur 

13 
 

ruimtescheidingen en geluidsabsorberende afwerkingsmaterialen is het mogelijk om deze negatieve 
aspecten te beperken. 
Gezondheid  en  comfort  zijn  functionele  waarden  die  heel  nauw  samenwerken.  Omdat  iedere 
persoon een andere perceptie heeft van een prettig werkklimaat wordt op comfortgebied gefocust 
op  individuele  regelbaarheid van een microklimaat. Doordat het  ‘eigen’ binnenklimaat persoonlijk 
regelbaar is, is het mogelijk om bijvoorbeeld gericht te verwarmen en kan op de totale stookkosten 
worden bespaard. Het nadeel  is dat deze tactiek plaatsgebonden  is en dat tijdens groepsprocessen 
het moeilijker  is  om  het  klimaat  individueel  te  regelen.  Een  bekend  voorbeeld  van  plaatselijke 
regelbaarheid is het klimaateiland. Hierin wordt per ‘eiland’ een klimaat gerealiseerd, mogelijk voor 
enkele  werknemers.  Het  gaat  overigens  niet  alleen  om  thermische  behaaglijkheid,  ook  het 
lichtniveau  is  sterk  van  invloed  op  de werkprestatie.  Een  product  dat  inspeelt  hierop  is Dynamic 
Lighting  van  Philips4.  De  kleur  en  intensiteit  van  de  verlichting  kan  gedurende  de  dag  worden 
aangepast aan de weerssituatie en op het dagritme van de werknemer. Ook energiezuinigheid met 
behulp van LED‐verlichting is een speerpunt in de ontwikkeling op het gebied van licht.  
 
De ontwikkeling van  informatie‐ en communicatietechniek gaat razendsnel. In de kantooromgeving 
worden nieuwigheden vaak snel geïmplementeerd.  Informatieverwerking wordt sneller, efficiënter 
en  steeds  geavanceerder.  Een  computer  wordt  in  drie  jaar  afgeschreven  en  is  dan  feitelijk 
verouderd. Op het gebied van communicatie worden continu nieuwe concepten geïntroduceerd en 
massaal  in  gebruik  genomen.  Dit  varieert  van  vergaderen  op  afstand met  videoconferenties  tot 
bijvoorbeeld augmented reality waarmee met behulp van de camera op een telefoon voorwerpen, 
gezichten of gebouwen kunnen worden herkend om vervolgens hierover informatie op te vragen of 
zelf toe te voegen. Virtual reality wordt daardoor verweven met de echte wereld. Het gebruik van 
netwerkcommunities  speelt een  steeds grotere  rol, en  zakelijke  transacties kunnen op deze wijze 
met  enkele  klikken  worden  afgesloten.  Goede  technische  voorzieningen  zorgen  ervoor  dat  de 
handelingssnelheid op de markt kan worden geoptimaliseerd. 
In kantoorconcepten  is plaatsgebondenheid steeds minder belangrijk. De stand der  techniek helpt 
hier een handje. Daar waar kantoren voorheen werden gekenmerkt door kabelbossen die  langs de 
plinten lagen en onder tafels liepen is dit nu verleden tijd. Datavoorzieningen kunnen draadloos zijn, 
met bijvoorbeeld Wi‐Fi techniek en de kwaliteit van de accu’s in laptop wordt continu verbeterd. Zo 
volgt de datacommunicatie de ontwikkelingen in de telecommunicatie, waar draadloos inmiddels al 
jaren de standaard is.  
Archieven  en  klantenbestanden  nemen  vaak  veel  ruimte  in.  Veel  bedrijven  stappen  over  op 
digitalisering van het papierwerk. De server of back‐upcomputer die hiervoor nodig heeft een forse 
afmeting, maar past meestal wel in een ruimte zo groot als een bezemkast. Een archief daarentegen 
neemt vaak een hele of halve verdieping  in en veroorzaakt  ter plekke een grote belasting voor de 
constructie. Het achterwege laten van een fysiek archief drukt de huisvestingkosten of de ruimte kan 
worden ingezet voor een ander doel. 
 
Over  het  algemeen  kan  worden  gezegd  dat  de  technische  ontwikkelingen  leiden  tot  betere 
voorzieningen  en  meer  maatwerk  op  individueel  niveau.  Daarnaast  worden  werkzaamheden 
efficiënter  en  effectiever.  De  verwachting  is  dat  de  techniek  een  nog  grotere  rol  gaat  spelen  in 
gebouwen op bouwfysisch niveau, maar ook op het gebied van ICT. Het is daarbij vooral van belang 
dat systemen eenvoudig aanpasbaar zijn om ze te upgraden naar de nieuwe stand der techniek. Het 
gaat daarbij ook om het eenvoudig veranderen van de infrastructuur zodat installaties eenvoudig en 
met beperkte kosten aan indelingswijzigingen kunnen worden aangepast. 
 
 
 

                                                            
4 Philips Dynamic Lighting, 
http://www.lighting.philips.com/microsite/dynamic_lighting/country_selection.php?main=appl&parent=&id=ms_dynamic_
lighting&lang=en 
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Gebruikersontwikkelingen op collectief niveau 
De veranderingen van het eisenpakket op collectief niveau zijn verwant aan de eerder omschreven 
maatschappelijke ontwikkelingen. Over het algemeen is te zien dat veel bedrijven afstappen van een 
duidelijke  hiërarchie  in  het  bedrijf.  Er wordt meer  vertrouwen  gesteld  in werknemers  die meer 
vrijheid krijgen om hun eigen werkzaamheden  te plannen, met als voorwaarde dat ze hun  targets 
halen. Een dergelijke platte bedrijfsstructuur sluit goed aan bij de transparantie waardoor de nieuwe 
kantoorconcepten worden gekenmerkt. Het voordeel van deze aanpak  is dat bedrijven dynamisch 
zijn en beter kunnen reageren op veranderingen in de markt, omdat de beslissingsbevoegdheid niet 
altijd op een hoger niveau ligt.  
Deze  nieuwe manier  van werken  leidt  tot  een  andere  behoefte  op  ruimtelijk  niveau  [Veldhoen, 
Piepers, 1995]. Grote kantoren met veel  (lege)  ruimte  zijn niet meer gewenst. Er  is behoefte aan 
kleinschalige  kantoorruimte  die  een  grote  diversiteit  aan  functies  kan  faciliteren.  In  het  kantoor 
dient  een  gedifferentieerd  ruimteaanbod  te  zijn  voor  onder  meer  vergaderen,  brainstormen, 
communiceren en geconcentreerd werken. Concentratiewerkplekken zijn slechts beperkt nodig en 
kunnen door verschillende medewerkers worden gebruikt.  
 
Veldhoen en Piepers maken in het boek ‘Kantoren bestaan niet meer’ het onderscheid tussen twee 
kantoormodellen. Deze  twee  zijn uitersten van elkaar. Enerzijds gaat het om het  ‘bureaucratische 
model’, in feite de basis waarop kantoorwerkzaamheden in het verleden werden uitgevoerd en waar 
een sterke hiërarchie heerst. Anderzijds is er het ander uiterste van het ‘vitale model’, waarin meer 
vrijheid  is  en  verantwoordelijkheden worden  gedeeld  in  een  platte  bedrijfsstructuur. Hoewel  dit 
overzicht reeds 15 jaar oud is, zijn de meeste omschrijvingen nog geldend. Waar nodig is een begrip 
aangepast aan het heden. In tabel A1 zijn de kenmerken van beide uitersten tegen elkaar afgezet in 
de categorieën Informatietechnologie, Organisatie en Faciliteiten. 
 
Het grootste deel van de  in gebruik zijnde kantooroppervlakte  is gehuurd. Huurcontracten hebben 
vaak een korte  loopduur, zodat bedrijven op relatief korte termijn op veranderingen  in het bedrijf 
kunnen  reageren.  De  nieuwe  kantoorconcepten  worden  gekenmerkt  door  beperkt  en  flexibel 
ruimtegebruik. Veel werknemers vinden het prettig om te telewerken, vanwege de reisduur naar het 
basiskantoor, maar werken wel graag in een kantooromgeving. De markt speelt hierin op in door het 
ontwikkelen van bedrijfsverzamelgebouwen en satellietkantoren, waarin het mogelijk  is om kleine 
kantoorruimten  te  huren  voor  een  korte  duur.  Hierin  kunnen  werknemers  van  verschillende 
bedrijven  afzonderlijk  werken  in  een  algemeen  en  goed  gefaciliteerd  kantoor.  Dit  soort 
kantoorvormen bevordert daarnaast de ontwikkeling van het netwerk. Men kan nieuwe contacten 
maken die buiten het eigen netwerk liggen en zo mogelijk een marktverbreding bereiken. Een ander 
voorbeeld is dat zakenrelaties vanwege de bereikbaarheid kunnen afspreken elkaar te ontmoeten in 
een  verzamelkantoor. Men  hoeft  dan  niet  op  elkaar  te  gaan  zitten wachten, maar  kan  gewoon 
beginnen met eigen werkzaamheden tot de ander arriveert. De werktijd wordt hierdoor efficiënter 
ingevuld en het gemak is voor beide partijen groter. 
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HET BUREAUCRATISCHE MODEL HET VITALE MODEL 

Informatietechnologie   
Vaste computer

Kantoorwerk
Vaste telefoon

Fax
Post

Papier
Archieven

Laptop
Thuiswerk 
Mobiele telefoon 
Voicemail en e‐mail 
Netwerken 
Informatiesystemen 
Databank 

Organisatie   
Bureaucratie

Formele communicatie
Taakgericht

Versnippering
Intern georiënteerd (introvert)

Hiërarchisch
Toezicht

Vaste werktijden
Zekerheden

Statisch

Flexibiliteit
Informele communicatie 
Doelgericht 
Job‐integration 
Klantgericht (extravert) 
Individuele verantwoordelijkheden 
Motivatie 
Flexibele werktijden 
Resultaten 
Dynamisch 

Faciliteiten   
Cellenkantoor

Status
Vaste werkplekken

Individuele faciliteiten
Geslotenheid

Kamerindeling
Monotonie

Grootschalig
Lage ruimtebezetting

Ruimte‐intensief

Combikantoor
Functionaliteit 
Flexibele werkplekken 
Collectieve faciliteiten 
Openheid 
Gedifferentieerde werkzones 
Variatie 
Kleinschalig 
Hoge ruimtebezetting 
Ruimte‐extensief 

 
Tabel A1 – de kenmerken van het traditionele ‘bureaucratische’ kantoormodel afgezet tegen de kenmerken van 

het meer innovatieve ‘vitale’ kantoormodel [aangepast van:Veldhoen Piepers, 1995] 
 
Gebruikersontwikkelingen op individueel niveau 
De  veranderingen  op  individueel  niveau  zijn  per  bedrijf  verschillend  en  sterk  afhankelijk  van  de 
marktsituatie en de wijze van bedrijfsvoering. De meeste bedrijven zullen in geval van economische 
voorspoed  groeien. Het  personeelsbestand  groeit  en  de  huisvesting moet  deze  groei  op  kunnen 
vangen.  Het  kan  ook  zijn  dat  de  samenstelling  van  een  bedrijf  verandert,  bijvoorbeeld  door 
reorganisaties,  fusies  of  bedrijfsovernames.  In  deze  gevallen  zal  ook  het  gebouwgebruik worden 
herzien en wellicht wordt er intern geschoven met functies. Het gebouw moet daartoe uitgerust zijn 
om functionaliteit te waarborgen.  
De  verscheidenheid  in  functies  binnen  een  bedrijf  vraagt  om  een  divers  aanbod  in  het  soort 
werkplekken. Het is van de wijze van bedrijfsvoering afhankelijk en per sector verschillend  in welke 
mate er behoefte  is aan vaste werkplekken, flexwerkplekken, wisselwerkplekken of groepsruimten. 
Wijzigingen in de bedrijfsvoering door eerder genoemde veranderingen hebben grote invloed op de 
aard en uitvoering  van de werkplekken.  Functionaliteit  staat altijd  voorop en waar nodig moeten 
aanpassingen worden gemaakt, zelfs wanneer dit recent nog is gebeurd. 
Werknemers hebben behoefte aan een werkplek in een ruimte die aansluit bij de activiteit die ze uit 
moeten  voeren.  Omdat  in  een  bedrijf  vaak  veel  verschillende  soorten  werkzaamheden  worden 
uitgevoerd  is  behoefte  aan  een  gedifferentieerd  ruimteaanbod  binnen  een  gebouw.  Er  is 
bijvoorbeeld gelijktijdig behoefte aan concentratieplekken en werkplekken voor groepen. Hiervoor 
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zijn onder andere af  te  sluiten kamers, open werkruimten en groepsruimten nodig. De mix  is per 
bedrijf anders en kan binnen een bedrijf met enige regelmaat moeten wijzigen.  
Een  belangrijk  gebouwaspect  voor  kantoorhoudende  bedrijven  is  de  uitstraling  van  het  gebouw, 
zowel  van  het  interieur  als  van  het  exterieur.  Enerzijds  hebben  werknemers  behoefte  aan  een 
eigentijdse, prettige werkomgeving en anderzijds wil het bedrijf een bepaalde kwaliteit en actualiteit 
uitstralen  aan  haar  klanten  en  de  markt.  Het  is  daarbij  sterk  afhankelijk  van  trends  en 
modeverschijnselen die vaak een korte houdbaarheid hebben.  

 

Hoewel trendsetters  [Veldhoen, Piepers, 1995; Duffy, 1997] hebben voorspeld dat het traditionele 

kantoor  plaats  zal maken  voor  een  ‘netwerkhuisvesting’, waarin  verschillende  kantoorconcepten 

worden verenigd, blijkt de ontwikkeling in de praktijk minder snel. Er zou een mix kunnen ontstaan 

in de voorraad met hoofdkantoren die vooral als ontmoetingsplaats dienst doen met ruimten voor 

teamgerelateerde activiteiten en verzamelkantoren voorzien van telewerkplekken.  

Het  blijkt  dat  ontwikkelingen minder  snel  gaan  dan  verwacht  [Vos,  Voordt,  2001]. Werknemers 

hebben  de  behoefte  om  persoonlijk  contact  te  hebben  en  psychologische  factoren  zoals 

ruimtebehoefte,  privacy,  identiteit  en  status  blijken  in  de  behoeften  van  werknemers  een 

belangrijke rol te spelen. Dit is wellicht de reden dat in Nederland het grootste deel van de voorraad 

nog als kamerkantoor  is  ingericht en organisaties verachten hierin weinig verschuivingen. Het staat 

echter buiten kijf dat de veranderbaarheid van inrichting, afwerking en installaties van levensbelang 

zijn voor de blijvende functionaliteit van kantoorgebouwen. 
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Appendix §3.2.3 Van kwalitatieve gebruikswaarden tot kwantitatieve productkenmerken  

Functieclassificatie van producten 
In  de  relatie  tussen  gebruiker  en  gebouw  is  in  §3.2.3  aangetoond  dat  gebruikersvoorkeuren 
hiërarchisch  zijn  opgebouwd  en  uiteindelijk  leiden  tot  concrete  functionele  eisen  waarmee  een 
geschikte productoplossing kan worden geselecteerd. De vertaling naar een technische oplossing ligt 
vervolgens in het domein van het gebouw of product.  
Eekels  en  Poelman  [1995b]  hebben  een  functieclassificatie  opgesteld  van  producten  naar 
functiesoort.  Deze  classificatie  ondersteunt  de  gehanteerde  niveaus  in  het  huidige  onderzoek, 
omdat  zichtbaar  wordt  dat  alle  waardeklassen  en  gebruikswaarden  een  rol  spelen  in  het 
functioneren van een product. In figuur A7 worden in een model de verschillende functiesoorten van 
een product getoond volgens Eekels en Poelman. 

 

 
 

Fig. A7– Functieclassificatie van producten naar functiesoort [naar: Eekels, Poelman, 1995b] 
 
De  betekenis  van  iedere  functiesoort  volgens  Eekels  en  Poelman,  en  de  relatie  met  de 
gebruikswaarden in het huidige onderzoek wordt hieronder per functiesoort toegelicht. 
 
Gebruiksfuncties:   
  Technische gebruiksfuncties:  Ook  wel  de  primaire  productfunctie.  Deze  leidt  tot 

functievervulling  van  de  gebruiker.  Hiermee  worden 
functionele waarden gerealiseerd. 

  Semantische functies:  Deze  functie  informeert de  gebruiker over de betekenis  van 
het  product,  tot welke  productgroep  het  behoort, waarvoor 
het  is bedoeld en hoe er mee om te gaan. Deze functieklasse 
kan worden aangewend om functionele waarden te realiseren 
en  heeft  met  name  betrekking  op  gebruiksgemak.  Voor 
gebouwonderdelen is het wellicht minder van belang dan voor 
consumentenproducten, omdat  veel  gebouwonderdelen niet 
actief gebruikt worden.  
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  Emotionele functies:  Gericht op het realiseren van de eigen  identiteit op basis van 
drie  categorieën:  vormgeving,  kleur,  technische  ‘features’. 
Emotionele  functies  hebben  vooral  betrekking  op  de  sociaal 
culturele  waarden,  en  esthetische  waarden  (trends, 
uitstraling), maar ook op de  vitale waarden  (gezondheid) en 
de  ecologische  waarden  (milieubewustheid,  energiebewust‐
heid)  

  Esthetische functies:  Deze  functie  heeft  betrekking  op  de  algemeen  erkende 
schoonheid of kunstwaarde van een product en heeft alleen 
betrekking op de esthetische waarden. 

Instrumentele technische functies:  Deze  functies  dienen  om  het  product  betrouwbaar  te  laten 
functioneren,  te  kunnen  assembleren  of  repareren.  Deze 
functies hebben betrekking op de strategische waarden en de 
functionele  waarden.  Op  gebouwniveau  zou  bijvoorbeeld 
veranderbaarheid  een  instrumentele  technische  functie 
kunnen  zijn.  Deze  functie  kan  er  voor  zorgen  dat  de 
levensduur te verlengen is. 

Maatschappelijke functies:  Deze  functies  hebben  vooral  een  functie  in  relatie  tot 
maatschappelijke  thema’s, zoals: milieu, emancipatie, ethiek, 
cultuur,  werkgelegenheid,  globalisering,  etc.  Op  het  niveau 
van de gebruiker van een gebouw zijn vooral de strategische 
en  ecologische waarden  hierin  van  belang,  zoals  levensduur 
van het gebouw en milieu‐ en energiebewustheid. 

Bedrijfseconomische functies:  Hier  gaat  het  om  functies met  betrekking  tot  economische 
voordelen.  Het  gaat  daarin  niet  alleen  om  exploitatie  en 
rendement,  maar  ook  om  identiteit  en  continuïteit.  De 
functies  richten  zich  op  economische waarden,  strategische 
waarden en esthetische waarden.  
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Appendix  §4.1.5.1  Bewonersonderzoek  naar  veranderingsbehoefte  in  meerlaagse 
woongebouwen te Eindhoven 

De  populatie  in  het  bewonersonderzoek  wordt  gevormd  door  bewoners  van  meerlaagse 
woongebouwen gelegen  in de nabijheid van de Kennedylaan  in Eindhoven. De aselecte steekproef 
bestaat uit 274 respondenten die woonachtig zijn in woongebouwen verdeeld over 18 straten. 
 
Opvallend is dat de respondenten over het algemeen van oudere leeftijd zijn. In totaal is 52% van de 
respondenten  55  jaar  of  ouder,  bestaat  de  steekproef  voor  91%  uit  een‐  en 
tweepersoonshuishoudens  en  77%  van  de  bewoners  is  huurder.  In  totaal  is  38%  van  de 
ondervraagden  gepensioneerd  en  het  gemiddelde  inkomen  ligt  rond  de  1750  euro.  De 
steekproefpopulatie  is te eenzijdig om een algemeen geldend betrouwbaar beeld te krijgen van de 
bewoners van woongebouwen. Een dergelijk beeld zou wellicht in 2038, wanneer de vergrijzing een 
hoogtepunt bereikt (zie §2.1.2), wel voldoen aan het algemene beeld van de populatie, maar op dit 
moment  lijkt  het  erop  dat  in  de  gebouwen  nabij  de  Kennedylaan  een  bovengemiddeld  aantal 
mensen  te  wonen  die  de  pensioenleeftijd  hebben  bereikt.  Het  aantal  een‐  en 
tweepersoonshuishoudens (91%)  ligt relatief hoog ten opzicht van het  landelijk beeld (70%),  in het 
geval van meerlaagse woongebouwen is dit echter niet opzienbarend. Het aandeel huishoudens met 
meer dan  twee personen zal bij eengezinswoningen  relatief hoger  liggen vanwege de beschikbare 
ruimte  in‐ en om de woning. Het gemiddelde aantal kamers bedraagt 3,28; het wenselijke aantal 
kamers is gemiddeld 3,74. Over het algemeen kan gezegd worden dat voor de helft van de mensen 
een  extra  kamer  wenselijk  is.  De  tevredenheid  met  de  woning  is  ruim  voldoende  en  wordt 
gewaardeerd met een gemiddelde van 7,7 op een schaal van 1 tot 10.  
 
De respondenten is gevraagd welke aspecten leidend zijn bij de indeling van verschillende ruimten in 
de woning. Om dit te beantwoorden werd men gevraagd om vijf keuzes te maken uit 12 antwoorden 
en de belangrijkste met 5 punten te waarderen, de daarna belangrijkste met 4 punten, enzovoorts. 
Met deze punten  is een  totaalscore per antwoord berekend, waarmee kan worden bepaald welke 
aspecten de meeste invloed hebben op de indeling van een ruimte. 
De kleuren in de taartdiagrammen van de figuren A8 t/m A11 zijn gebruikt om aan een onderscheid 
te maken tussen verschillende ruimtelijke en functionele aspecten. Alle kleuren hebben  invloed op 
de inrichting en polyvalentie van een ruimte.  

 De blauwe aspecten hebben betrekking op interne en externe ruimtelijke relaties. De positie 
van ramen en deuren bepaalt  immers  in welke zone  in de ruimte een bepaalde functie kan 
worden  uitgevoerd.  Een  bed  of  zitmeubel wordt  bijvoorbeeld  bij  voorkeur  niet  onder  of 
tegen een  raam geplaatst. Deuropeningen geven  richting aan de verplaatsingsgebieden  in 
ruimten, meubilair zou deze bewegingen hinderen. 

 Rood  heeft  betrekking  op  de  positie  van  installatietechnische  aansluitpunten waarvan  de 
gebruik  actief  gebruik maakt  en  waarop  invloed  kan  worden  uitgeoefend.  De  gebruiker 
bepaalt  zelf of een aansluitpunt wordt gebruikt of niet. Dergelijke aansluitpunten bepalen 
sterk de inrichtingsmogelijkheden van de ruimte, een TV zal immers meestal in de buurt van 
een aansluitpunt worden geplaatst om bekabeling in het zicht te vermijden.  

 Groen  toont  installatietechnische voorzieningen die bij afwezigheid de  ruimte onbruikbaar 
maakt  vanwege  gezondheidseisen.  De  gebruiker  maakt  van  deze  voorzieningen  passief 
gebruik en heeft op het gebruik weinig tot geen invloed.  

 Oranje heeft tot slot betekenis voor de  indeling van de ruimte op basis relaties met andere 
ruimten.  Een  eethoek  zal  bijvoorbeeld  in  veel  gevallen  nabij  de  ingang  naar  de  keuken 
worden geplaatst.  
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Fig. A8– Leidende aspecten bij de indeling van een woonkamer 

 
De respondenten geven voor de woonkamer aan dat ca. 35 procent van de indeling afhangt van de 
positie  van  ramen en deuren en bijna 20%  van de  relaties met  andere  ruimten. Deze  ruimtelijke 
aspecten bepalen samen voor 55% de indeling. De andere 45% wordt bepaald door de aanwezigheid 
van  installatietechnische  voorzieningen,  waarin  de  posities  van  tv‐aansluiting,  lichtpunten, 
stopcontacten en de verwarming  ieder voor ongeveer 10% bijdragen. Een woonkamer  is de ruimte 
die het meest  intensief wordt gebruikt en waar  veel  verschillende activiteiten plaatsvinden  zoals, 
ontspannen,  bezoek  ontvangen,  eten  en  spelen.  De  woonkamer  is  als  het  ware  de  spil  van  de 
woning. Dit verklaart de mate van belangrijkheid van daglichttoetreding en de relaties met andere 
ruimten.  
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Fig. A9 – Leidende aspecten bij de indeling van een keuken 

 
De  indeling  van  de  keuken  wordt  vooral  bepaald  door  de  installatietechnische  voorzieningen 
waarvan  de  bewoner  actief  gebruik maakt,  in  totaal  49%.  Aangevuld met  12%  van  de  passieve 
voorzieningen wegen de functionele aspecten  in de keuken het zwaarst. De  invloed van de positie 
van  ramen  en  deuren  is meer  dan  27%, maar  de  relaties met  andere  ruimten wordt weinig  van 
invloed beschouwd.  Een  keuken wordt  gekenmerkt  als  een monofunctionele  ruimte.  Koken  is de 
belangrijkste activiteit. Het is daarbij van belang dat juiste voorzieningen aanwezig zijn.  
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Fig. A10– Leidende aspecten bij de indeling van een slaapkamer 

 
Bij de  indeling van een slaapkamer  is vooral de positie van deuren en ramen  leidend, samen goed 
voor 45%. Verder bepalen de positie van  stopcontacten,  lichtpunten en verwarmingen  ieder voor 
10% de indeling. Ook de slaapkamer is een overwegend monofunctionele ruimte. De activiteit slapen 
wordt bij voorkeur niet geplaatst onder een raam of in de nabijheid van een deur. Dit belemmert de 
nachtrust. Het  is verder wenselijk om een  stopcontact  in de buurt van het bed  te hebben en een 
lichtpunt. Een bed wordt daarnaast niet vaak in de nabijheid van een verwarming geplaatst. 
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Fig. A11 – Leidende aspecten bij de indeling van een werk‐/hobbykamer 

 
In  een  werk‐  of  hobbykamer  wordt  vaak  geconcentreerd  gewerkt  en  er  zijn  zeer  specifieke 
voorzieningen  aanwezig,  bijvoorbeeld  een  bureau  met  een  PC,  vandaar  het  belang  van  de 
aanwezigheid  van  stopcontacten.  Een  goede  lichtvoorziening  is  vaak  gewenst  bij  de 
werkzaamheden, dit verklaart het belang van de positie van  ramen  in de  ruimte en de plaats van 
lichtpunten, samen al voor een derde bepalend voor de indeling van de ruimte. Een ander belangrijk 
aspect  is de positie van een deur, ook van  invloed op de positie van de werkplek, vaak een ruimte 
van  beperkte  oppervlakte.  Bij  het  geconcentreerd werken  is  de  positie  van  andere  ruimten  van 
beperkt  belang,  alleen  de  positie  van  de  woonkamer  wordt  enigszins  invloedrijk  geacht.  De 
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activiteiten  op  een  werkkamer  kunnen  vaak  ook  in  een  woonkamer  worden  uitgevoerd,  de 
woonkamer is er echter meestal niet zo specifiek op ingericht. 
 
In  een  andere  vraag  is  de  respondenten  gevraagd  naar  de  belangrijkheid  van  een  aantal 
aanpassingsmogelijkheden. Men mocht  voor  iedere  ruimte maximaal  drie  voorkeuren  aangeven, 
hierbij werd geen waardering gegeven. De kleuren zijn  in onderstaande taartdiagrammen  in figuur 
A12 gebruikt om aan te geven welk type gebruiksflexibiliteit hiermee het meest verwant is. 

 Blauw heeft vooral betrekking op inrichtingsflexibiliteit en polyvalentie 

 Rood heeft betrekking op indelingsflexibiliteit 

 Groen  heeft  vooral  betrekking  op  opwaarderingsflexibiliteit,  er  is  ook  een  relatie  met 
inrichtingsflexibiliteit.  

Bij de interpretatie van de grafieken is het vanwege de vraagstelling niet mogelijk om per ruimte aan 
te geven wat de belangrijkste soort flexibiliteit is. De verdeling naar soorten flexibiliteit was namelijk 
niet gelijk, zodat de kans op een scheef beeld erg groot is (1 blauwe, 3 rode en 6 groene). Wel is het 
mogelijk om de belangrijkste aanpassingsmogelijkheid per ruimte te bepalen en ook is het mogelijk 
om het belang van één aanpassingsmogelijk voor alle ruimten te vergelijken.  
 
Enkele opvallende zaken in de belangrijkheid van aanpassingsmogelijkheden zijn: 

 Herindeling  van het  interieur  is  voor de woonkamer het belangrijkst. Overigens  speelt dit 
behalve  in de keuken voor alle ruimte een rol die groter  is dan 15%. Voor de woonkamer, 
slaapkamer en werk‐/hobbykamer is dit het op één na belangrijkste aspect. 

 Het verplaatsen van  raam‐ en deuropeningen heeft samen  in alle gevallen een belang van 
10‐15%. Op ruimtelijk gebied is het aanpassen van de grootte van ruimte ook ongeveer 15%, 
alleen voor de badkamer is dit voor bijna 21% van belang. Hieruit kan worden geconcludeerd 
dat,  gezien  de  vaak  relatief  kleine  dimensies  van  een  badkamer,  veel  respondenten  hun 
badkamer  te  klein  vinden.  Terwijl  in  eerder  gegevens  (zie  §3.1.2) woonconsumenten  de 
grootte van hun woning een hoge prioriteit gaven,  lijken de respondenten  in dit onderzoek 
niet  ontevreden met  de  grootte  van  hun woning,  de  belangrijkheid  is  voor  veel  ruimten 
kleiner dan verwacht. 

  Het  verplaatsen  en  toevoegen  van  installatietechnische  voorzieningen  is  van  aanzienlijk 
belang.  Elektra‐aansluitingen  worden  behalve  in  de  badkamer  voor  alle  ruimten  als  het 
meest belangrijk beschouwd (20‐25%). De beïnvloedbaarheid van de positie en het aantal tv‐
aansluitingen  is voor de  slaapkamer en de woonkamer erg belangrijk  (ca. 17%),  terwijl de 
wateraansluiting  in  de  natte  ruimten  van  groot  belang  is  (17‐22%).  De  positie  van  de 
aansluiting van telefoon‐ of dataverkeer wordt alleen in de werkkamer belangrijk gevonden. 
In de woonkamer speelt dit slechts een marginale rol. Gezien de stand der techniek zal deze 
voorzieningen qua aanpasbaarheid voor de bouwtechniek van het toneel verdwijnen omdat 
draadloze techniek met succes zijn intrede in de markt heeft gedaan. Tot slot is de positie en 
het aantal lichtpunten van redelijke belangrijkheid. Dit varieert van 13 tot 16%. Alleen in de 
slaapkamer is het minder van belang.  
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Fig. A12 – Belangrijkste aanpassingmogelijkheden per ruimte 
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Appendix §4.2 Flexibiliteitsmaatregelen voor de gebruiksfase in de bouwpraktijk 

Ter  aanvulling  op  §4.2  worden  in  deze  appendix  de  ontwerpkenmerken  en  bijbehorende 
praktijkmaatregelen van iedere flexibiliteitsvorm nader toegelicht en voorzien van oplossingen uit de 
bouwpraktijk.  De  ontwerpkenmerken  zijn  cursief  gedrukt  en  geplaatst  tussen  twee  horizontale 
lijnen.  Rechts  van  ieder  ontwerpkenmerk  worden  de  ondersteunende  karakteristieke 
praktijkmaatregelen opgesomd, zie onderstaand format: 
 

Ontwerpkenmerk   Ondersteunende praktijkmaatregel 

 Ondersteunende praktijkmaatregel 

 
De  flexibiliteitsvormen  worden  achtereenvolgens  behandeld  met  de  daarbij  horende 
ontwerpkenmerken.  De  ontwerpkenmerken  en  praktijkmaatregelen worden  toegelicht  en  indien 
mogelijk voorzien van een voorbeeld uit de praktijk.  

A. Ruimtelijke flexibiliteit in de praktijk 

In  ruimtelijke  zin  zijn  vier  flexibiliteitsvormen  onderscheiden:  inrichtingsflexibiliteit, 
indelingsflexibiliteit,  verkavelingsflexibiliteit  en  volumeflexibiliteit.  De  belangrijkste 
ontwerpkenmerken voor het bereiken van deze flexibiliteitsvormen worden afzonderlijk behandeld 
en indien relevant voorzien van één of meer voorbeelden uit de praktijk. 
 

RF1:  Inrichtingsflexibiliteit 
Dit  is de meest  laagdrempelige vorm van gebruiksflexibiliteit. In het geval van  inrichtingsflexibiliteit 
bestaat  alleen  de  mogelijkheid  om  de  configuratie  van  de  meubels  en  andere  losstaande 
voorzieningen te veranderen. De gebruiker wil de functie van de ruimte niet veranderen, maar wel 
de opstelling van inrichting aanpassen. In het meest eenvoudige geval zal men alleen schuiven met 
meubilair, maar het  is ook mogelijk om bijvoorbeeld een keukenopstelling anders te plaatsen, mits 
er  geen  bouwkundige  ingrepen  aan  de  ruimte  nodig  zijn  daarvoor.  Er  zijn  een  aantal 
ontwerpkenmerken die ervoor  zorgen dat een  ruimte  flexibel  in  te  richten  is. De  importantie van 
deze variabelen is afhankelijk van de functie van de ruimte en van het verlangde prestatieniveau van 
de  gebruiker.  Inrichtingsflexibiliteit  is  een  vorm  van  flexibiliteit  die  zonder  al  te  veel moeite  te 
bereiken  is  en daarom  goed  aansluit bij  kleine  veranderingen  in het  functioneel  gebruik  van  een 
ruimte of bij het volgen van de laatste trends op inrichtingsgebied. 
 

Ruimtelijke afmetingen   Vloeroppervlakte 

 Vorm 

 Lengte/breedte verhouding 

 
De  afmetingen  van  een  ruimte  zijn  als  vanzelfsprekend  van  grote  invloed  op  de 
inrichtingsflexibiliteit. De vorm van een ruimte, samen met het aantal beschikbare vierkante meters 
en de lengte/breedte verhouding bepaalt of een ruimte gemakkelijk anders in te richten is. Een lange 
en smalle ruimte is voor veel functies niet gemakkelijk in te delen en zal in veel gevallen een beperkt 
aantal opties hebben. Voor ruimtes met veel hoeken of ronde vormen geldt dat meubilair vaak niet 
goed  te  plaatsen  is  en  de  opties  voor  ruimtegebruik  daardoor  ook  beperkt  zijn.  Het  aantal 
beschikbare vierkante meters is meestal afgestemd op het beoogde gebruik van de ruimte. Wanneer 
echter  een  neutrale  ruimtemaat  wordt  gekozen  (wellicht  vanwege  polyvalente  voordelen,  zie 
verderop) is een zekere overmaat vaak aanwezig en zijn de inrichtingmogelijkheden groter. 
 

Positie en omvang 
wandopeningen 

 Positie en omvang raamopeningen (daglicht) 

 Positie en omvang deuropeningen 

 Voldoende wandlengte i.v.m. meubilering 



 

26 
 

De positie en omvang van wandopeningen bepaalt in sterke mate op welke plaats in de ruimte een 
activiteit uitgevoerd kan worden. Het wordt als ongezond beschouwd om in een slaapkamer het bed 
tegen  een  raam  te  plaatsen  vanwege  continue  luchtstromingen  door  temperatuurverschillen 
(koudeval).  Een  ander  voorbeeld  is  de  plaatsing  van werkplekken  in  de  nabijheid  van  een  raam, 
waarbij  de  spiegeling  van  daglicht  de  leesbaarheid  van  het  scherm  verslechtert.  Dit  beperkt  de 
indelingsmogelijkheden van een ruimte. Ook de positie van deuropeningen  is sterk bepalend,  in de 
nabijheid van een deur is de ruimte alleen geschikt als verkeersruimte of loopruimte. Wanneer meer 
dan één deuren aanwezig  zijn wordt de  ruimte ook nog gebruikt om  van de ene naar de andere 
ruimte te komen. Dit betekent dat een gedeelte van de ruimte in gebruik is als verkeersruimte en dit 
heeft invloed op de inrichtingsmogelijkheden.  
De  plattegronden  van  het  Project  Kruisplein  in  Rotterdam  (Mecanoo  Architecten  bv,  1985)  zijn 
opgezet met de bedoeling dat deze op verschillende wijzen  in  te delen  zijn. De bewoners van de 
onzelfstandige woningen hebben een  individuele verblijfsruimte die bedoeld  is voor uiteenlopende 
activiteiten. Men  wordt  door  de  positie  van  wandopeningen  en  de  vorm  van  de  ruimte  echter 
onbedoeld gestuurd in de inrichting van hun kamer [Hoezen, 2003]. De activiteiten ‘ontspannen’ en 
‘bezoek  ontvangen’  vinden  zonder  uitzondering  plaats  aan  de  gevelzijde,  terwijl  ‘slapen’  en 
‘studeren’  aan  de  daglichtarme  zijde  van  de  kamer  zijn  geplaatst,  in  de  nabijheid  van  de 
toegangsdeur. 
 

Voorzieningenniveau   Positie en aantal installatietechnische voorzieningen 
voor actief gebruik (elektra, data, CAI, 
telecommunicatie, watertoevoer en ‐afvoer, gas) 

 Positie en aantal installatietechnische voorzieningen 
voor passief gebruik (ventilatie, verwarming/koeling)

 

Activiteiten gaan vaak gepaard met het gebruik van specifieke apparatuur of de aanwezigheid van 
bepaalde  installatietechnische voorzieningen.  In de nabijheid van een computerwerkplek moet een 
stroomaansluiting en een datavoorziening  zijn en het  lichtniveau moet voldoende en bij voorkeur 
regelbaar  zijn om  zonder problemen  te kunnen werken. De  inrichting van een woonkamer wordt 
vaak bepaald door de positie van de tv‐aansluiting. Hoewel het mogelijk is lange kabels te gebruiken 
en die bijvoorbeeld achter een plint weg te werken,  is de positie  in de meeste gevallen  in de buurt 
van  de  aansluiting.  Wanneer  in  verschillende  hoeken  in  de  ruimte  wordt  voorzien  in  een  Tv‐
aansluiting neemt het aantal inrichtingsmogelijkheden en ook de veranderbaarheid van de inrichting 
van de woonkamer  toe.  Sommige  installatietechnische  voorzieningen worden passief  gebruikt.  In 
dat  geval  heeft  de  gebruiker  weinig  tot  geen  invloed  op  het  wel  of  niet  gebruiken  van  de 
voorziening.  Een  ruimte  moet  vanwege  behaaglijkheid  en  luchtkwaliteit  worden  verwarmd  en 
geventileerd  om  een minimale  gebruikskwaliteit  te  bereiken.  De  positie  en  afmetingen  hiervan 
worden meestal bepaald op basis van technische argumenten en is meestal niet beïnvloedbaar doch 
wel leidend voor de inrichting van sommige ruimten. Een verwarming wordt gebruikt om de ruimte 
op te warmen en moet zijn warmte kwijt kunnen aan de omgeving, vanwege een optimaal gebruik is 
het daarom niet verstandig hier een meubelstuk voor te zetten. Voor luchtafvoeren geldt hetzelfde. 
De positie  van  een  afzuigpunt  in  een  badkamer wordt bij  voorkeur boven het bad of de douche 
geplaatst zodat de warmte en vochtige lucht direct en efficiënt wordt afgezogen.  
Het is voor de inrichtingflexibiliteit van ruimten gewenst om de positie en het aantal aansluitpunten 
te kunnen beïnvloeden tijdens het gebruik. Zware bouwkundige  ingrepen zijn daarbij niet gewenst. 
In de markt bestaan systemen die over deze kwaliteiten beschikken. Het vooraf aanbrengen van loze 
leidingen in wanden en vloeren is een geschikte strategie, mits de extra leidingen goed toegankelijk 
en vindbaar zijn, maar er bestaan ook flexibele productoplossingen voor het flexibel distribueren en 
aansluiten  van  elektra,  data,  CAI  en  telecommunicatievoorzieningen.  Voorbeelden  hiervan  zijn 
systemen die zich baseren op een plintgoot‐principe met stekkerbare bekabeling. Het KISS‐systeem 
van Hager Elektrotechniek en Huisautomatisering5 is hiervan een goed voorbeeld (zie figuur A13) dat 
via een centrale unit  in de vloer de voorzieningen via een plintgoot  in de ruimte plaatst, aangevuld 
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met domotica‐voorzieningen. Aanpassingen en toevoegingen zijn eenvoudig te realiseren. Een ander 
systeem is Cable Stud® van Gyproc6 (zie figuur A14), waar in een speciaal gootprofiel de elektra‐ en 
datavoorziening worden  gevoerd en aangesloten door middel  van  stekkerverbindingen. Een extra 
aansluiting  is  eenvoudig  te  realiseren  door  een  gat  te  boren  in  de  gipskartonplaat  van  de 
metalstudwand een kabel te laten zakken en te stekkeren op de hoofdleiding. De plint is toegankelijk 
door een afneembare plint en het gootprofiel  fungeert  tevens als onderprofiel voor de metalstud 
wand. Op de markt zijn verschillende typen plintgoten verkrijgbaar, waarbij een groot verschil  is  in 
uitstraling. 
 

                   
 
Fig. A13 – Het KISS‐systeem, de voorzieningen zijn aan te passen aan de activiteit5  

 

 
 

Fig. A14– Cable Stud® van Gyproc, eenvoudig en  flexibel bijplaatsen van aansluitpunten op  iedere gewenste 
hoogte6 

 

RF2:  Indelingsflexibiliteit 
Anders dan bij  inrichtingsflexibiliteit  is  indelingsflexibiliteit  vertrekoverschrijdend. De hoofdfunctie 
van de gebruiksruimte blijft gelijk en het gaat erom dat de hele plattegrond vrij in te delen is zodat 
vrij te plaatsen wanden, wandopeningen en voorzieningen een optimaal gebruik mogelijk maken. De 
ontwerpkenmerken  die  bepalend  zijn  voor  de  indelingsflexibiliteit  zijn:  plaatsing  van  vaste 

                                                            
5 http://www.homesolutions.nl 
6 http://www.cablestud.nl 
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gebouwonderdelen  in  de  plattegrond,  verplaatsbaarheid  en  verwijderbaarheid  van 
indelingsbepalende  elementen,  stramienafmetingen  en  constructiewijze  en  de  regelbaarheid  en 
zoneerbaarheid van installatietechnische voorzieningen. 
 

Plaatsing vaste 
gebouwonderdelen in 
plattegrond 

 Vaste onderdelen (trap, leidingkoker, dragende 
onderdelen, installatietechnische voorzieningen) 
kunnen de indelingsvrijheid belemmeren 

 Vermijd niveauverschillen 

 
Een veelgebruikte aanpak om indelingsflexibiliteit te creëren is het gebruik van open, vrij indeelbare 
ruimten. Het ontwerp beperkt zich dan vaak tot de positionering en dimensionering van constructie, 
installaties  en  gevelopeningen  in  een  plattegrond,  de  ruimte‐indeling wordt  overgelaten  aan  de 
gebruiker.  Er moet  echter  rekening  worden  gehouden met  het  feit  dat  vaste  onderdelen  in  de 
plattegrond vaak sterk richtinggevend zijn aan de  indeling. Een ander punt dat de  indelingsvrijheid 
kan belemmeren zijn hoogteverschillen in de gebruiksruimte. 
In het Scharnier  in Hoogvliet (Spring architecten, 2001) worden appartementen aangeboden die de 
gebruiker zelf vrij kan  indelen. Ondanks de ruime afmetingen van de plattegrond (7,5 x15 m)  is de 
indeelbaarheid beperkt door de vaste plaatsing van de berging, het toilet en de badkamer. Het blijkt 
dat bijna alle bewoners dezelfde indeling hebben gekozen [SEV Realisatie, 2007]. 
 

Verplaatsbaarheid en 
verwijderbaarheid van 
indelingsbepalende elementen 

 Vrije plaatsing en verwijderbaarheid binnenwanden 

 Vrije plaatsing en verwijderbaarheid wandopeningen 

 Verwijderbaarheid van vloerdelen 

 Vrije plaatsing van specifieke functionele 
voorzieningen (sanitair, keuken, meterkast, trap) 

 
Vrije plaatsing en verwijderbaarheid binnenwanden 
Projecten waarin indelingsflexibiliteit wordt geboden maken zonder uitzondering gebruik van vrij te 
plaatsen  binnenwanden. Hoewel  deze wanden  allemaal  niet‐dragend  en  verwijderbaar  zijn,  is  er 
toch een groot verschil in de wijze waarop een verandering plaatsvindt. Het verschil zit in de ingreep 
die  nodig  is  voor  een  verandering  en  de  overlast  die  hiermee  gepaard  gaat.  Een  niet  dragende 
gemetselde binnenwand  van  cellenbetonblokken  is bijvoorbeeld  goed  verwijderbaar, dit  is echter 
een relatief zware klus die veel afval, stof en geluidoverlast veroorzaakt. De wand  is  in zijn geheel 
niet  herbruikbaar  en  wordt  als  puin  afgevoerd.  Een  ander  veelgebruikt  systeem  is  de 
metalstudwand,  bestaande  uit  een  stalen  frame  van  gezette  C‐profielen,  afgewerkt  met  een 
gipskartonplaat. Het voordeel is dat deze wanden eenvoudig te plaatsen zijn en egaal af te werken. 
Het nadeel  is dat ook hier hergebruik niet aan de orde  is. Wanneer binnenwanden vrij te plaatsen 
zijn moet  extra  aandacht worden  besteed  aan  de  integratie met  de  installatiestructuur.  Om  de 
eenvoud  te  bevorderen  hebben  flexibel  te  distribueren  en  aan  te  sluiten  systemen  de  voorkeur, 
zoals  de  eerder  genoemde  plintgootsystemen.  Daarnaast  kan  ook  worden  gekozen  voor 
desintegratie, door  juist geen  installatietechnische voorzieningen op  te nemen  in de veranderbare 
wanden, maar  deze  te  plaatsen  in  de  permanente  onderdelen,  zoals  dragende wanden  of  in  de 
vloer. 
In de markt wordt  indelingsflexibiliteit  vaak  aangeboden, dit  geldt  voor  zowel de woonsector  als 
voor de kantoorsector. In sommige gevallen wordt zelfs alleen een casco verhuurd en is de indeling 
volledig  in handen van de gebruiker, zoals bij het Picassohof  in Eindhoven (De Jong en van Olphen, 
1988), Tetterode in Amsterdam (Hartkamp en Merkelbach, renovatie in 1986) [Hoezen, 2003] en de 
Solids van Woningcorporatie het oosten in Amsterdam [Bijdendijk,2006].  
Ook  in  een  zorgomgeving  kan  indelingsflexibiliteit met  behulp  van  verplaatsbare  wanden  grote 
voordelen hebben. Veranderingen kunnen erg snel gaan in deze sector, vanwege de vraag naar zorg. 
In zorgcentrum Pantein ‘Op ’t Hoogveld’ in Sint Anthonis (Croonen architecten en ingenieurs, 2002) 
is per bewoner 70 m2 beschikbaar waarvan de helft  als  appartement. Het  is mogelijk om bij een 
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veranderende vraag het zorgappartement te veranderen naar een tweepersoons verpleeghuisunit of 
een driekamerwoning. De binnenwanden  zijn uitgevoerd  in metalstud en de  installatietechniek  is 
slechts  deels  hierin  opgenomen.  De  permanente  scheidingswanden  dienen  als  leidingschachten 
[College  Bouw  Ziekenhuisvoorzieningen,  2004;  Post,  Brand,  Bouwmeester,  2006;  SEV  Realisatie, 
2007]. 
De  kantoorsector  kent  een  eigen  specifiek  aanbod  voor  binnenwanden  en  scheidingswanden. 
Producenten als Sepawand, Lindner en Bruynzeel Interfinish7 leveren specifiek voor de commerciële 
sector hoogwaardige systeemwanden van een zeer flexibel karakter. Voor de woningmarkt zijn deze 
niet geschikt vanwege de industriële uitstraling. De wanden bestaand uit modulaire delen en op de 
koppeling  tussen  twee  wanddelen  ontstaat  een  naad  (zie  figuur  A15).  Deze  naad  is  in  een 
woningsituatie niet wenselijk, daar wenst men een strakke, naadloze afwerking.  
 

 
 
Fig. A15– Voorbeelden van flexibele binnenwandsystemen voor de commerciële sector7 

 
In de woningsector is een gladde wandafwerking over het algemeen noodzakelijk voor acceptatie in 
de  markt.  Om  hierin  te  voorzien  bestaan  er  ook  geprefabriceerde  systemen  die  gedeeltelijk 
afgewerkt zijn en later op locatie van een afwerklaag kunnen worden voorzien, zoals stucwerk. Een 
product dat hieraan voldoet  is het Spanell wandsysteem8. Een  lichtgewicht wandsysteem met een 
kern  van  gevouwen  karton  en  een  afwerking met  onder  andere  een  gipskartonplaat.  Een  ander 
systeem is de Faay wand9, een wandelement met een kern van vlasscheven, een restproduct van de 
linnen‐, papier‐ en  lijnolieproductie,   en een afwerking met een gipskartonplaat. De elementen zijn 
eenvoudig te plaatsen en kunnen standaard worden voorzien van leidingsleuven in de kern. Ook een 
combinatie met een plintgoot is mogelijk, zie figuur A16. 
 

                                                            
7 http://www.sepawand.nl; http://www.lindner‐group.com; http://www.bruynzeelinterfinish.nl 
8 http://www.spanell.nl 
9 http://www.faay.nl 
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Fig. A16– Opbouw van de Faay wand met plintgoot en voorzien van leidingsleuven9 
 

Vrije plaatsing en verwijderbaarheid wandopeningen 
De  indelingsvrijheid van een plattegrond wordt ook beïnvloed door de positie van wandopeningen. 
Bij  gebruik  van  niet‐dragende  systeemwanden  is  de  plaatsing  van  deuropeningen  vrij,  voor  de 
gevelopeningen  geldt dit meestal niet. Bij  inrichtingsflexibiliteit  zagen we  al  dat de  positie  en de 
afmetingen  van  ramen  en  deuren  het  gebruik  van  de  ruimte  sterk  beïnvloeden.  Ook  voor  de 
indelingsflexibiliteit is dat zo. Iedere verblijfsruimte moet volgens het Bouwbesluit van een minimale 
hoeveelheid daglichtoppervlakte worden voorzien. De toegang van bijvoorbeeld een woning bepaalt 
daarnaast  in  sterke  mate  de  routing  en  de  indeling.  Aan  een  toegangshal  is  immers  vaak  de 
woonkamer gelegen, het  toilet en vaak ook de meterkast of een stijgpunt.  In sommige gevallen  is 
het  mogelijk  om  tijdens  de  gebruiksfase  een  de  gevelopeningen  te  veranderen,  zoals  bij  het 
Scharnier in Hoogvliet, waar een demontabele gevel is toegepast [Hoezen, 2003]. 
 
Verwijderbaarheid van vloerdelen 
Een trap kan een vaste plek hebben in de plattegrond en zo richting geven aan de indeling, maar het 
is  ook mogelijk  dat  de  positie  van  de  trap  veranderbaar  is  zoals  het  geval  is  in  het  project  De 
Kameleon in Eindhoven (KdV Architecten BV, Woonbedrijf, 2004). Over de gehele breedte van 6,6 m 
van de woningen, waarvan de woningscheidende wanden dragend zijn, is een trapgat gerealiseerd. 
Op  de  positie  waar  geen  trap  wordt  geplaatst  wordt  het  gat  opgevuld  met  vrij  opgelegde 
betonelementen  [Hoezen,  2003,  SEV  Realisatie,  2007].  In  dit  project  is  ook  de  gevelindeling 
gedeeltelijk vrij te bepalen.  
 
Vrije plaatsing van specifieke functionele voorzieningen 
Door  de  toepassing  van  vrij  te  plaatsen  voorzieningen  zoals  sanitaire  ruimten,  de  keuken  en 
kastenwanden wordt  de  indeelbaarheid  van  de  ruimte  niet  beperkt  door  deze  doorgaans  vaste 
onderdelen.  Al  in  1971  ontwikkelde  Bruynzeel  een  inbouwsysteem  bestaande  uit  dergelijke 
onderdelen. Een ander voorbeeld van een inbouwsysteem dat voorzieningen vrij plaatsbaar maakte 
was het Matura inbouwsysteem dat in de jaren 80 door de Werkgroep Open Bouwen Ontwikkelings 
Model (OBOM)  is ontwikkeld [Kendall, Teicher, 2000; Leupen, 2002].  In feite was hiermee op basis 
van een modulair systeem  iedere  indeling mogelijk, door een vrije  indeling van de  leidingstructuur 
met  behulp  van  een matrixtegel die  aan  twee  zijden  van  groeven was  voorzien. Hoewel de  vrije 
indeling  en  snelle  montage  een  groot  voordeel  waren,  bleek  de  veranderbaarheid  niet  zonder 
bouwkundige ingreep mogelijk, vanwege de aan te brengen afwerklaag.  
Enkele  recente ontwikkelingen van vrij  te plaatsen units met specifieke voorzieningen zijn Cubi en 
Smartcubes10, zie figuur A17 en A18. Deze units zijn autonoom en kunnen vrij in een ruimte worden 

                                                            
10 http://www.cubifurniture.com, http://www.smartcubes.nl 
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geplaatst en bieden op een  compact oppervlakte onder andere voorzieningen aan met een grote 
installatietechnische  afhankelijkheid,  zoals de natte  ruimten. De  vrije  indeelbaarheid  staat of  valt 
ook  in deze gevallen met de aanwezigheid van voldoende aansluitpunten of een  flexibele  toevoer 
van leidingen. 
 
 

 
 
Fig. A17 – Cubi, in vele varianten mogelijk voorzien van keuken, sanitair, opbergruimte en slaapruimte10 

 

 
 
Fig. A18 – Smartcube, een veelheid aan voorzieningen geclusterd op een oppervlakte van 1,6 x 2,2m10

 

 

Stramienafmetingen en 
constructief systeem 

 Toegepaste constructiewijze 

 Beukmaat 

 Gebouwdiepte 

 
Toegepaste constructiewijze 
De grootte van de vrij  indeelbare ruimte wordt  in eerste  instantie bepaald door de afmetingen van 
de constructieve onderdelen. Een veel gehanteerde aanpak om indelingsflexibiliteit te bereiken in de 
hedendaagse  bouw  is  het  toepassen  van  grote  vloeroverspanningen.  De  afmetingen  van  het 
stramien zijn dus leidend voor de indeelbaarheid van de plattegrond. Door de SAR is in de jaren 70 
een methodiek ontwikkeld om de  flexibiliteit van de drager zo groot mogelijk  te maken. Hier ging 
men  uit  van  dragende  schijven met  daartussen  open  zones waar  ruimtelijke  verbinding  konden 
worden  gemaakt  en  de  leidingstructuur  kon  worden  doorgevoerd  [Boekholt,  et  al.,1974].  Deze 
aanpak werd voor het eerst toegepast  in het Project Molenvliet te Papendrecht, naar een ontwerp 
van  Frans  van  der Werf  in  1975.Ter  plaatse  van woningscheidingen  zijn  de  openingen  tussen  de 
betonschijven dichtgemetseld. 
In  hedendaagse  projecten  die  flexibiliteit  nastreven wordt  steeds  vaker  een  kolommenstructuur 
toegepast  in plaats van een schijvenstructuur. De reden  is dat een kolommenstructuur een grotere 
openheid  kent,  wat  een  voordeel  is  voor  de  indeelbaarheid  van  de  plattegrond.  Bij  een 
schijvenstructuur  is  vooral  in  één  richting  openheid,  bij  een  kolommenstructuur  is  dit  in  twee 
richtingen, zie figuur A19.  
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Fig. A19 – Vrije indeelbaarheid in geval van een schijvenstructuur en een kolommenstructuur 

 
Beukmaat 
Een constructieopbouw met kolommen zorgt ervoor dat de indelingsmogelijkheden niet ingekaderd 
worden door de afmeting van een beuk. Bij toepassing van een schijvenstructuur, zoals regelmatig 
bij appartementengebouwen voorkomt, wordt met het oog op  indelingsflexibiliteit een beukmaat 
geadviseerd  die  ligt  tussen  6,6  en  8,4  meter.  Groter  is  financieel  niet  aantrekkelijk  [Stichting 
VACpunt wonen, et al.,2010]. In Het Scharnier in Hoogvliet en de Havenbaron in Rotterdam (Klunder 
architecten,  2005)  worden  bij  toepassing  van  een  schijvenstructuur  beukmaten  gehanteerd  van 
respectievelijk 7,5 meter en 8,4 meter.  
Een nog verdergaande vorm van indelingsflexibiliteit was een uitgangspunt bij het wijkcentrum Togu 
Na  te  Steenwijk  (Marx  &  Steketee  architecten,  2001).  In  dit  eenlaagse  gebouw  met  plat  dak 
bestaande uit houten kolommen en betonnen dakliggers [SEV Realisatie, 2007]. Oorspronkelijk was 
het doel om de kolommen verplaatsbaar te maken voor meer indelingsvrijheid. De stalen voetplaat 
van de kolom  is echter weggewerkt onder en betonnen afwerkvloer. Veranderbaarheid  is derhalve 
alleen mogelijk indien de afwerkvloer wordt weggehakt11.  
 
Gebouwdiepte 
Voor woningen wordt aangegeven dat een gebouwdiepte kleiner dan zeven meter belemmerend is 
voor de indeelbaarheid. Daarnaast is voor een woning bij een geringe diepte meer breedte nodig en 
als gevolg daarvan meer geveloppervlakte. De gevel is in verhouding het duurste onderdeel van het 
gebouw.  Een  diepte  groter  dan  14  meter  is  daarnaast  ook  niet  gewenst,  omdat  de  beperkte 
daglichttoetreding de functionaliteit belemmert [Stichting VACpunt wonen, et al.,2010]. 

 

Regelbaarheid en 
zoneerbaarheid 
installatietechnische 
voorzieningen 

 Plaatsing en veranderbaarheid leidingstructuur 

 Schakelbaarheid en afzonderlijke regelbaarheid van 
installaties 

 Toegankelijkheid leidingdragers 

 
Plaatsing en veranderbaarheid leidingstructuur 
De  positie  van  installatietechniek  in  de  plattegrond  kan  van  grote  invloed  zijn  op  de 
indelingsflexibiliteit. De posities van aansluitpunten en afgifteapparaten zouden voor een optimale 
flexibiliteit  beïnvloedbaar moeten  zijn.  Dit  betekent  dat  ook  de  leidingstructuur  gewijzigd moet 
kunnen worden in de gebruiksfase. In de traditionele bouw wordt deze vaak geïntegreerd en/of nat 
verwerkt  in  andere  gebouwdelen,  zoals wanden  en  vloeren.  Een wijziging  doorvoeren  gaat  dan 
vrijwel altijd gepaard met een grote bouwkundige ingreep.  

                                                            
11 Details met betrekking tot de werkelijke verplaatsbaarheid van de kolommen zijn voorzien door ir. Ady Steketee.  
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Om de indelingsmogelijkheden niet te hinderen zijn er met name in de woningbouw projecten waar 
de  installatietechnische voorzieningen geclusterd zijn  in het centrum van de woning. Vaak worden 
ook de natte ruimten hier in opgenomen om de lijnen kort te houden. Er wordt dan er vanuit gegaan 
dat men  vooral de  verblijfsruimten  zal willen  aanpassen.  Een  aanpak die hier  lijnrecht  tegenover 
staat  is  het  decentraliseren  van  de  installatietechnische  voorzieningen,  zoals  in  de Waalveste  in 
Zaltbommel, een project binnen het Wenswonen‐concept12 van Heijmans, waar de plaatsing van de 
keuken  tijdens het gebruik zonder hak‐ en breekwerk kan worden veranderend, door gebruik van 
het  Tiara‐systeem13,  een  decentrale  verdeelunit  voor  elektra  [Haquebord,  2003]. Dit  is  overigens 
alleen een systeem voor de verdeling van elektra. Er bestaan ook producten die een demontabele 
voorziening van gas en water mogelijk maken, bijvoorbeeld het Hep2O push‐fit leidingsysteem

14, dat 
bestaat uit buigbare kunststofslangen en droog te monteren demontabele koppelstukken, zie figuur 
A20.  
 

      
 
Fig.  A20  –  Het  Hep2O  push‐fit  leidingsysteem  voor  eenvoudig  aan  te  brengen  en  te  wijzigen  gas‐  en 
watervoerende leidingen14 

 
De eerder genoemde plintgoten voor doorvoer van elektra en datavoorzieningen zijn eveneens een 
goed voorbeeld van veranderbare  leidingstructuren. Een specifiek voorbeeld voor de commerciële 
gebouwensector  van  een  flexibel  leidingdistributiesysteem,  dat  de  indeelbaarheid  van  de 
plattegrond  niet  belemmert,  is  de  AirEduct15.  Dit  systeem  combineert  alle  installatietechnische 
voorzieningen voor kantoren in één scheidingwand, waarbij een verlaagd plafond niet meer nodig is. 
Het  bestaat  uit  een wandsysteem met  daarboven  een  design  leidingkoker, waarin  elektra,  data, 
verlichting en ventilatie is opgenomen. 
 

Schakelbaarheid en afzonderlijke regelbaarheid van installaties 
Het heeft voor de  indeelbaarheid van de gebruiksruimte de voorkeur dat de  installatietechniek per 
ruimte regelbaar  is, ook na een herindeling. Een verwarmingssysteem op basis van radiatoren  is  in 
feite  altijd  afzonderlijk  af  te  regelen. Meestal  is  er  echter maar  één  thermostaat  aanwezig  in  de 
ruimte  die  het  meest  gebruikt  wordt.  In  het  project  Borssenburghplein  in  Amsterdam  (Luzia 
Hartsuyker, 1987) kregen bewoners de mogelijkheid om slaapkamer en woonkamer te wisselen. De 
thermostaat had echter een vaste plaats en men vindt het niet handig om deze in de slaapkamer te 
hebben [Hoezen, 2003]. Dit detail heft daarmee voor een belangrijk deel de geboden flexibiliteit op. 
Dit voorbeeld illustreert dat het mogelijk moet zijn om ook de afregeling zoneerbaar moet zijn. Ook 
voor  oppervlakteafgiftesystemen  zoals  vloerverwarming  zijn  er  systemen  die  indelingsflexibiliteit 
mogelijk maken, zoals het demontabele vloerverwarmingssysteem van WTH vloerverwarming en –

                                                            
12 http://www.wenswonen.nl 
13 http://www.eaton.com/EatonNL/index.htm 
14 http://www.hep2o.co.uk & http://nl.wavin.com/nl/Wavin_Hep2O.html 
15  Ontwerp  door    Lindner  en Well  Design  voor  de  verbouwing  van  het monumentale  gebouw  van  de  Raad  voor  de 
Rechtspraak in Den Haag, in opdracht van de Rijksgebouwendienst. 



 

34 
 

koeling16. Dit  is  een  droog  systeem,  bestaande  uit  kartonnen  platen met  daarin  sleuven  voor  de 
watervoerende  leidingen.  Dit  wordt  afgedekt  met  metalen  geleidingsplaten  voor  een  groter 
contactoppervlak met de vloer, zie figuur A21.  
 

 
 

Fig. A21 – Het demontabele vloerverwarmingssysteem van WTH verwarming en –koeling16 

 
Het  demontabele  karakter  van  de  vloer  zorgt  ervoor  dat  het  bij  de wijziging  in  de  indeling  ook 
relatief  eenvoudig mogelijk  is om de  verwarmende  vloeroppervlakken  per  ruimte  te  scheiden  en 
afzonderlijk regelbaar te maken. 
Ook verlichting en elektra zijn eenvoudig  te zoneren. Door gebruik  te maken van een stekkerende 
bekabeling, bijvoorbeeld  in combinatie met een plintgoot, zijn veranderingen zoals aftakkingen en 
vervangingen,  in  een  geringe  tijd  te  realiseren, mits  de  behuizing  van  de  bekabeling  eenvoudig 
toegankelijk  is. Ramingen wijzen uit dat vervanging van een  flexibel stekkersysteem een vijfde van 
de  tijd  kost  ten opzichte  van  een  conventioneel  systeem,  terwijl het dagelijks  gebruik nauwelijks 
gehinderd wordt.  De  aansturing  van  verlichting  per  ruimte  hoeft  ook  beperking  te  zijn  voor  de 
indelingsflexibiliteit.  In  het  IFD‐project  Klik &  Klaar  is  aangetoond  dat met modulair  opgebouwd 
verlichtingsnet,  dus  niet  per  ruimte  vanuit  een  centraaldoos,  de  indelingsvrijheid  niet  wordt 
gehinderd.  Door  het  aanbrengen  van  dipswitch  modules  in  het  netwerk  is  het  mogelijk  om 
verlichtingsclusters  in  te  stellen  die  de  ruimte‐indeling  volgen  [SEV  Realisatie,  2007].  Het 
schakelsysteem kan draadloos worden aangebracht door het gebruik van een wandschakelaar die op 
de  muur  worden  geplakt  en  met  een  radiosignaal  de  verlichting  aanstuurt.  De 
elektriciteitsvoorziening voor de schakelaar wordt voorzien door een piëzo‐element ingebouwd in de 
schakelaar die bij elke druk de benodigde  stroom opwekt. Een voorbeeld hiervan  is het Easyclick‐
systeem  van  Peha17.  Een  andere  mogelijkheid  voor  draadloze  schakeling  is  het  gebruik  van 
afstandbediening op batterijen die de verlichting van een hele verdieping kunnen aansturen. Deze 
techniek is aan een opmars bezig in de woningmarkt.  
Op ventilatietechnisch gebied bestaat ook een systeem dat flexibel aan te sturen en indeelbaarheid 
niet  in de weg staat. Dit uit modulaire onderdelen opgebouwde product draagt de naam Hybalans 
Plus18. Door middel van een intelligente verdeelunit op een centrale plaats zijn de toe‐ en afvoer van 

                                                            
16 http://www.wth.nl  
17 http://www.peha‐elektro.nl/Easyclick.aspx 
18 http://www. muelink‐grol.com 
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lucht per ruimte afzonderlijk af te regelen [SEV Realisatie, 2007]. Hierdoor wordt de grootte van de 
kanalen beperkt, omdat er niet één centraal afzuigkanaal wordt toegepast. 
 
Toegankelijkheid leidingdragers 
De  toegankelijkheid  van  de  leidingstructuur  bepaalt  in  sterke  mate  de  aanpasbaarheid.  Een 
leidingdrager die leidingen relatief gemakkelijk bereikbaar maakt maar wel aan het zicht onttrekt is 
een veel gebruikte toepassing. Deze zijn er in verschillende soorten. De eerder genoemde plintgoot 
is  een  bekend  voorbeeld  voor  elektra  en  data.  Een  ander  voorbeeld  dat  in  het  gros  van  de 
kantoorgebouwen  aanwezig  is  het  systeemplafond.  Uitneembare  plafondtegels  leggen  de 
leidingstructuur  bloot.  De  ruimte  boven  een  systeemplafond  is  vrij  te  kiezen,  waardoor  ook 
omvangrijke  leidingen voor bijvoorbeeld ventilatie kunnen worden weggewerkt. Een variant hierop 
is  de  verhoogde  vloer,  deze  biedt  het  voordeel  dat  bij  veranderingen werken  op  hoogte wordt 
voorkomen,  zoals  in  geval  van  een  verlaagd  plafond,  en  dat  de  leidingen  die  op  geringe  hoogte 
moeten  zitten,  zoals  elektra  en  data,  dicht  bij  de  gebruiker  worden  geplaatst,  zodat  minder 
leidinglengte nodig  is. Verhoogde  vloeren, ook  vaak  computervloer  genoemd, worden ook wel  in 
combinatie gebruikt met gootzones voor  leidingen.  In het bijzonder  in open bouwen projecten  in 
Japan wordt dit principe vaak  toegepast  in betonnen vloeren, waar men deze vaak enkele meters 
brede en 20 centimeter diepe goot de ‘wet zone trench’ noemt. De naam geeft aan dat de plaatsing 
van de natte ruimten hiermee flexibel kan worden bepaald  in de nabijheid van de goot. Voorbeeld 
waarin deze gootbenadering voorkomt zijn de projecten Green Village Utsugidai  (Hachioji  , 1993), 
Next  21  expirimental  Housing  project  (Osaka,  1994),  Century  Framing  ‘Hyogo  100  year  housing 
project’ (Hyogo, 1995) en Yoshida Flex Court (Osaka, 1999) [Kendall, 1995]. In deze projecten gaat de 
flexibiliteit van de leidinggoot vaak vergezeld met flexibiliteitsmaatregelen zoals vrije indeelbaarheid 
van de plattegrond en een vrije gevelindeling. 
In  het  licht  van  flexibiliteit  en  keuzevrijheid  is  een  nieuw  marktsegment  ontstaan,  de  flexibele 
leidingvloeren.  Het  kenmerk  is  dat  deze  vloeren  fungeren  als  constructieve  vloer  en  als 
leidingdragend element met de  intentie om het  leidingverloop veranderbaar  te houden  tijdens de 
gebruiksfase, wat  vanzelfsprekend  niet  eenvoudig mogelijk  is  bij  de  traditionele  aanpak  van  het 
instorten  van  leidingen  in  de  betonnen  vloer.  In  de  SBR‐publicatie  ‘Flexibele  leidingvloeren  in  de 
praktijk’  [Crone,  2005] worden  leidingvloeren  opgedeeld  in  vier  typen:  het  gootmodel,  het  holle 
vloer model, het capaciteitsmodel en het verhoogde vloermodel (inbouw en opbouwmodel). 
Het gootmodel is in feite het vloertype dat in de voorbeeldprojecten in Japan is toegepast. Deze gaat 
daar samen met het verhoogde vloermodel, door middel van een computervloer. Voorbeelden van 
het  gootmodel  in  Nederland,  ook  wel  bekend  als  de  sleuvenvloer,    zijn  de  geprefabriceerde 
betonnen VBI leidingvloer19 en de Wingvloer20 van Betonson. Deze vloeren worden in principe droog 
afgewerkt, volstorten is ook een optie. Een zelfde opbouw is ook in het werk te realiseren met een 
breedplaatvloer waarin een deel van de afwerkvloer wordt weggelaten.  
 

                                                            
19 http://www.vbi.nl 
20 http://www.betonson.com 
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Fig. A22 – De VBI Leidingvloer (l) en de Wingvloer van Betonson (r) 
 

Het holle vloer model is een vloertype dat specifiek bedoeld is om in de gebruiksfase aanpassingen 
te maken. Deze vloeren worden meestal gevormd door een onder‐ en bovenschil die met behulp van 
een  balken‐  of  vakwerkstructuur  uit  elkaar  worden  gehouden.  In  de  holle  ruimte  worden  de 
leidingen gelegd.  In principe zijn de  leidingen  in alle richtingen vrij te plaatsen. Na het aanbrengen 
van  de  leidingen  wordt  een  topvloer  aangebracht  die  in  het  kader  van  de  toegankelijkheid 
demontabel is. Dit type heeft naast de flexibiliteit het voordeel dat ze relatief licht van gewicht zijn, 
door de gelaagde opbouw. De Slimlinevloer (voorheen Infra+ vloer)21, zie figuur A23, bestaat uit een 
dragende balkenstructuur van stalen IPE profielen die worden gekoppeld tot een plaat door middel 
van een betonschil aan de onderzijde. De betonschil  is meteen het plafond voor de  lager gelegen 
verdieping  en  heeft  een  brandwerende  functie.  De  leidingen  worden  geplaatst  bovenop  de 
onderschil  en  kunnen  door  geprefabriceerde  gaten  in  de  IPE’s worden  gevoerd.  De  vloer wordt 
dichtgelegd  met  een  bij  voorkeur  demontabele  topvloer.  In  de  praktijk  wordt  vanwege 
trillingsgedrag en geluidseisen vaak een lewisplaatvloer toegepast die in het werk wordt volgestort. 
Het  is daarbij mogelijk om sleuven aan  te brengen voor de bereikbaarheid van de  leidingen. Deze 
oplossing beperkt echter de indelingsvrijheid. 

 
 

 
Fig. A23  – De Slimline vloer (voorheen bekend als Infra+ vloer)21 

 

                                                            
21 http://www.slimlinebuildings.com/NL/home 
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Een  ander  type  holle  leidingvloer met  dezelfde  flexibiliteitskenmerken  als  de  Slimline  vloer  is  de 
Holcon  vloer22. Deze  vloer bestaat uit  een betonnen boven  en onderschil die op  afstand worden 
gehouden door een stalen vakwerk, zie figuur A24. Deze vloer is niet volledig open, maar heeft een 
smalle boven schil waardoor toegankelijke  leidingzones ontstaan  in de  lengterichting van de vloer. 
De openingen kunnen dicht worden gelegd met een (demontabele) topvloer.  

 

 
Fig. A24 – De Holcon vloer22 

 
Andere  typen  leidingdragende  holle  vloeren  zijn  staalframevloeren  en  houtskeletbouwvloeren. 
Daarvan zijn de holle ruimten niet standaard toegankelijk. 
Het  laatste  leidingvloer  type  is  het  capaciteitsmodel.  Deze  worden  vooral  uitgevoerd  in  prefab 
beton, waarbij in de fabriek extra leidingen zijn gestort om tijdens de bouw vrij te zijn in het kiezen 
van de positie van aansluitingen. Deze vloeren zijn niet toegankelijk. Dit principe is ook toe te passen 
bij in het werk gestorte vloeren.  
 

RF 3:  Verkavelingflexibiliteit 
Van  herverkaveling  van  een  gebouw  is  sprake  als  de  gebruiksruimte  van  meerafzonderlijke 
gebruikers  wordt  herverdeeld.  Verkavelingsflexibiliteit  vertoont  sterke  gelijkenissen  met 
indelingsflexibiliteit, alleen beperkt de herindeling van de ruimte zich dan tot één gebruiker.  
De belangrijkste ontwerpkenmerken  van  verkavelingsflexibiliteit  zijn de  hoofdmaatvoering  van de 
plattegrond en de verkavelbaarheid van installatietechnische voorzieningen. 
 

Hoofdmaatvoering plattegrond   Schakelbaarheid van ruimten 

 Universele moduulmaten 

 Verwijderbaarheid scheidingswanden en vloeren 

 
Schakelbaarheid van ruimten 
Wanneer een volledig vrij indeelbare ruimte aanwezig is, is herverkaveling geen probleem, mits het 
mogelijk is om de aan te brengen scheidingsconstructies te laten voldoen aan het Bouwbesluit, met 
betrekking tot brandwerendheid en geluidsoverdracht. In het Solids concept [Bijdendijk, 2006] is dit 
bijvoorbeeld het geval, waar de vrij  indeelbare  ruimte per gebruiker wordt afgescheiden met niet 
dragende Faay‐wanden die geschikt zijn als functiescheidende wand. In veel woningbouw projecten 
wordt echter gebruik gemaakt van dragende betonwanden. Om verkavelbaarheid mogelijk te maken 
kan men de wanden onderbreken met doorgangen, zodat dragende schijven ontstaan, zoals het SAR 

                                                            
22 http://www.holcon.com 
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in  de  jaren  ‘70  en  ‘80  van  de  vorige  eeuw  propageerde.  In  het  eerste  Open  bouwen  project 
Molenvliet  te  Papendrecht  (Van  der  Werf,  1975)  werden  openingen  in  de  dragende 
woningscheidende wanden opgenomen die werden dichtgemetseld, zodat deze in een later stadium 
eenvoudig  te  verwijderen  zouden  zijn.  Een  soortgelijke  aanpak  betreft  het  opnemen  van 
wapeningsvrije zones in de betonnen dragende wand. De wapeningsvrije zone in deze zogenaamde 
fontanelwand kan bij herverkaveling worden uigezaagd zonder constructieve consequenties. Bij de 
renovatie in 2004 van het Open bouwen project Keyenburg te Rotterdam (Van der Werf, 1984) zijn 
deze  fontanelwanden  veelvuldig  benut  om  woonruimte  te  schakelen  en meerdere  woningtypes 
mogelijk te maken [Debets, 2006], zie figuur A25.  In het project Kruisplein  in Rotterdam (Mecanoo 
architecten, 1985) is de aanpak met wapeningsvrije zones gehanteerd. 
 

 
 
Fig. A25 – Opengezaagde wapeningsvrije zones(‘fontanelwanden’)  in dragende betonwanden bij de renovatie 
van het project Keyenburg in Rotterdam [Debets, 2006] 

 
Universele moduulmaten 
Het is voor de latere verkavelbaarheid zinvol om zorgvuldig om te gaan met de maatvoering van de 
ruimten  en beukmaten. Door uit  te  gaan  van  slimme moduulmaten  is het mogelijk om door het 
samenvoegen  van  modulen  verschillende  woningtypen  of  kantoorruimten  te  realiseren  waarbij 
nauwelijks  ruimte wordt  verspild. Voor woningen wordt  in  de  publicatie  ‘Bouwen met  tijd’  [SEV, 
2004] een moduulmaat van 6 bij 10 meter als gunstig erkend. Met deze maat is het mogelijk om te 
modulen te schakelen tot goed bruikbare oppervlakte voor verschillende woningtypen. Eén module 
is  bijvoorbeeld  geschikt  als  starterswoning,  twee  modulen  boven  elkaar  leveren  een 
eengezinswoning en drie boven elkaar een  ruime eengezinswoning met eventueel  ruimte om aan 
huis te werken. Twee modulen naast elkaar kunnen samen een riant appartement vormen. Een maat 
die kleiner is dan 6 meter  is niet geschikt omdat het moeilijk is om twee functioneel gelijkwaardige 
ruimten  naast  elkaar  te  plaatsen. De  veelgebruikte  beukmaat  van  5,4 meter  heeft  daardoor  zijn 
beperkingen in de indeelbaarheid.  
In de kantoorsector wordt vaak uitgegaan van een module van 1,8 x 5,4 meter, vaak afgewisseld met 
een gangmodule van 1,8 meter  lang en breed. Een standaard kantoor  is dan opgebouwd uit  twee 
modulen van 5,4 m  lang met daartussen een middengang van 1,8 meter  lang,  in totaal een  lengte 
van 12,6 meter [Dobbelsteen, 2004]. Bij kantoren is de indeling aan veel veranderingen onderhevig, 
een  kolommenstructuur heeft daarom de  voorkeur. De  constructieve elementen worden  vaak op 
een  veelvoud  van  1,8 meter  geplaatst.  Bij  een  beukmaat  van  bijvoorbeeld  7,2 meter  zijn  twee 
kantoorruimten  te  realiseren  van  5,4  x  3,6  m  of  één  grote  ruimte  van  7,2  x  5,4  meter. 
Verkavelingsflexibiliteit speelt overigens alleen een rol bij meerdere bedrijven die van een gebouw 
gebruik maken, of bij de indeling in brandcompartimenten.  
 

Verwijderbaarheid scheidingswanden en vloeren 
Voor de verkavelbaarheid van gebouwen moet (een gedeelte) van de scheidingswand verwijderbaar 
zijn voor horizontale herverkaveling. Dit  is zoals we hierboven zagen goed mogelijk zowel  in geval 
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van een schijvenstructuur als  in geval van een kolommenstructuur. Verticale herverkaveling  is ook 
een  mogelijkheid.  Twee  boven  elkaar  gelegen  ruimtes  worden  daardoor  samen  tot  één 
verblijfsgebied  gevoegd.  Dit  kan  alleen  als  hiervoor  in  de  vloerconstructie  voorzieningen  zijn 
opgenomen.  
De  vloer mag op de plek  van een mogelijke opening niet worden gebruik  voor  stabiliteit  van het 
gebouw en wanneer de overspanning van een vloer wordt onderbroken moet een raveling aanwezig 
zijn of  kunnen worden  aangebracht.  Een  voorbeeld  van uitneembare  vloerdelen  is  te  zien  in het 
woningbouwproject  de  Kameleon  in  Eindhoven.  Het  gaat  hier  echter  om  eengezinswoningen, 
waardoor er geen sprake van verkavelingsflexibiliteit kan zijn doordat er maar één gebruiker is, maar 
indelingsflexibiliteit. Praktisch gezien is het verstandig om de uitneembare vloerdelen op te delen in 
relatief licht en compacte elementen, zodat ze zonder zwaar materieel kunnen worden aangebracht 
en verwijderd. Het verkleinen van de overspanning door een balklaag aan  te brengen kan hieraan 
bijdragen. 

 

Verkavelbaarheid 
installatietechnische 
voorzieningen  

 Decentralisatie van verticale leidingdistributie en 
infrastructurele voorzieningen voor personenverkeer 

 Verkavelbare horizontale leidingstructuur  

 
Decentralisatie  van  verticale  leidingdistributie  en  infrastructurele  voorzieningen  voor 
personenverkeer 
Wanneer een gebouw door meer dan één gebruiker tegelijk wordt gebruikt is het van belang dat zij 
installatietechnisch gezien op maat  te bedienen  zijn. Het  is daarom verstandig om het gebouw  te 
voorzien van een  installatiestructuur die het mogelijk maakt het gebouw op te delen. Dit kan door 
de hoofdstructuur decentraal op te zetten en niet één centrale hoofdstructuur aan te bieden die de 
verdiepingen voorziet van de benodigde leidingen. Dit voorkomt dat eventuele aanpassingen aan de 
installatie,  bijvoorbeeld  het  vergroten  van  de  ventilatiecapaciteit  omdat  de  bezettingsgraad  is 
gegroeid, ook de overige gebruikers van het gebouw  raakt,  terwijl die hier geen  rol  inspelen. Een 
decentrale  leidingdistributie  is  toegepast  in  het  bedrijfsgebouw  van  de  Van  Delft  Groep  in 
Nieuwkuijk (van Bockhove, 2005), waar in de plattegrond naast een centraal gelegen kolom in ieder 
stramien een verticale leidingschacht is geplaatst, zie figuur A26. 
 

 
 
Fig. A26   – Naast  iedere  centraal  in de plattegrond gelegen kolom op  ieder  stramien een  leidingschacht  (in 
aanbouw) voor het verticale leidingverkeer in het gebouw van de Van Delft Groep in Nieuwkuijk (eigen foto) 

 
In een project voor Asielzoekershuisvesting in Winterswijk (P. Lindeman) is in het ontwerp rekening 
gehouden met  herverkaveling  door  de mogelijkheid  te  bieden  om woningen  in  grootte  te  laten 
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variëren  55  tot  440  m2.  Deze  zijn  zowel  horizontaal  als  verticaal  te  combineren.  De 
opwekkingsinstallaties bevinden zich in een dakopbouw en de distributie in de middenzone van het 
gebouw, over de gehele breedte van het blok. Hierdoor is het mogelijk om de installaties per woning 
aan te sluiten op de centrale installatietechnische ruggengraat van het gebouw, ongeacht de positie 
en de grootte van de woning. 
Ook  in de Solids bouwwijze van woningcorporatie Het Oosten  in Amsterdam wordt uitgegaan van 
een installatietechnische ruggengraat in het gebouw [Bijdendijk, 2004], vergelijkbaar met de aanpak 
in het gebouw van de Van Delft Groep.  In het geval van de Solids  is de verticale  leidingdistributie 
geplaatst  bij  de  ontsluitingskern,  die  eveneens  gesplitst  is  zodat  de  toegankelijkheid  van  de 
gebruiksruimte voor de verschillende gebruikers bij herverkaveling niet in het gedrang komt.  
 

Verkavelbare horizontale leidingstructuren  
De  verkavelbaarheid  van de horizontale  leidingstructuur  is mogelijk met  de maatregelen  voor de 
regelbaarheid en zoneerbaarheid van  installatietechnische voorzieningen die zijn omschreven voor 
de  indelingsflexibiliteit. Herverkavelbare projecten, zoals La Fenêtre  in Den Haag  (Rudy Uytenhaak 
Architectenbureau, 2005) en de A+‐woningen  in Etten‐Leur (v.d. Veeken Architecten, 2000) maken 
om  verkavelingsflexibiliteit  mogelijk  te  maken  gebruik  van  een  stalen  kolommenstructuur  in 
combinatie met een  leidingdragende Slimline‐vloer.  In de A+ eengezinswoningen (zie figuur A27)  is 
een  demontabele  topvloer  gebruikt,  in  La  Fenêtre  een  betonnen  afwerkvloer met  toegankelijke 
zones. 
 

       
 
Fig. A27 – Tijdens de bouw van de A+ woningen  in Etten‐Leur  is voor de plaatsing van de woningscheidende 
wanden goed  te  zien dat een andere  verkaveling  in de  toekomst mogelijk  is door  toepassing  van een open 
kolommenstructuur en een Slimline‐vloer. Ook de gevelelementen worden droog gemonteerd  zodat deze op 
termijn vervangen zouden kunnen worden bij een aangepaste verkaveling.  

 

RF 4:  Volumeflexibiliteit 
Het  doel  van  volumeflexibiliteit  is  het  eenvoudig  vergroten  of  verkleinen  van  de  gebruiksruimte 
wanneer daar behoefte aan is. In de praktijk komt het vergroten van de ruimte door een uitbreiding 
het meeste voor. Het is echter voorstelbaar dat een eerde aangebrachte uitbreiding na verloop van 
tijd weer wordt verwijderd, wanneer de extra ruimte niet meer nodig  is, bijvoorbeeld wanneer de 
kinderen  het  huis  uit  zijn  of  wanneer  een  bedrijf  vanwege  een  efficiëntieslag  minder 
kantoorpersoneel  nodig  heeft.  Niet  gebruikte  vierkante  meters  worden  dan  immers  onnodig 
meeverwarmd en in geval van een verhuurprijs per vierkante meter moeten deze extra meters wel 
worden betaald. 
Voor gebouwen op een voldoende ruim kavel is een uitbouw op maaiveldniveau mogelijk, een veel 
gebruikte  term voor een dergelijke gebouwvergroting  is uitplinten. Wanneer er echter geen grond 
beschikbaar  is,  is het  toch mogelijk om uit  te breiden middels een extra verdieping  (optoppen) of 
met een module die aan het gebouw wordt gehangen.  In beide gevallen moet het gebouw hierop 



 
Aanpasbaarheid van de draagstructuur 

41 
 

technisch  zijn  ingericht.  De  ontwerpkenmerken  die  volumeflexibiliteit  mogelijk  maken  zijn  de 
aanwezige  bouwtechnische  voorzieningen  ter  plaatse  van  de  uitbreiding  en  overcapaciteit  van 
constructieve en installatietechnische onderdelen. 
 

Bouwtechnische voorzieningen   Demontabelheid en modulatie gebouwschil 

 Modulaire opzet ruimtelijk ontwerp 

 Prefabricage uitbreidingsmodule 

 
Demontabelheid en modulatie gebouwschil 
In  geval  van  een  uitbreiding  in  horizontale  richting  moet  de  gevel  worden  verwijderd.  Om  de 
demontage eenvoudig te realiseren is het een pre wanneer de gevel uit elementen bestaat die droog 
te  monteren  en  te  demonteren  zijn.  Het  is  daarnaast  een  voordeel  wanneer  de  gevel  is 
samengesteld uit een klein aantal hanteerbare lichtgewicht elementen en later zonder herstellende 
werkzaamheden op het uitgebouwde gedeelte terug kunnen worden gemonteerd. 
In  de  projecten  Maskerade+  in  Veenendaal  (Van  den  berg  Architecten,  2007)  en  Reflex  in 
Zaltbommel  (Willems  van  den Brinks Architecten,  2002)  zijn  droog  gemonteerde  houtskeletbouw 
gevelelementen  gebruikt  die  na  de  uitbreiding  met  een  prefab  module  kunnen  worden 
teruggemonteerd op de uitbreidingsmodule [SEV Realisatie, 2007].  
Standaardisatie van aansluitingen en afmetingen zorgt ervoor dat het ook mogelijk is om geveldelen 
te herschikken en uit te wisselen. Een IFD pand op het Ecopark  in Emmeloord (Archi Service, 2004) 
heeft aan alle zijden gevelvlakken die op basis van een moduulmaat zijn opgebouwd, waardoor alle 
houtskeletbouw gevelelementen uitwisselbaar zijn [SEV Realisatie, 2007]. 
 

Modulaire opzet ruimtelijk en technisch ontwerp 
Wanneer stapsgewijze uitbreiding voor ogen staat om bijvoorbeeld woning te realiseren die met de 
ruimtebehoefte  mee  kan  groeien  (en  krimpen)  moet  het  ruimtelijk  ontwerp  en  het  technisch 
systeem dit  toelaten. Voor de uitbreidbaarheid kan het een voordeel  zijn om niet van de grootst 
mogelijk  vloer  overspanning  uit  gaan,  maar  om  deze  bijvoorbeeld  te  segmenteren  zodat  een 
uitbreiding  of  inkrimping  via  een  fijn  raster  is  te  realiseren. De  Slimfit‐woningen  in  Almere  (SVP 
Architectuur en Stedenbouw, 2001) zijn bijvoorbeeld uit te breiden met modules van 1,2 x 6 meter, 
in dit geval vindt een uitbreiding altijd plaats over de gehele breedte van de woning  [Haquebord, 
2003]. Het kan echter nog fijner. De Multiple Choice woningen in Almere (De Architecten Cie., 1999) 
beiden door een fijnmazige moduulmatige opzet de mogelijkheid om  in de breedte  in stappen van 
1,2 meter uit breiden en in de lengte in stappan van 0,9 meter [SEV Realisatie, 2007]. Dit kan alleen 
op een efficiënte wijze als het technisch systeem hierop is ontworpen 
 

Prefabricage uitbreidingsmodule 
Voor een snel  (ver)bouwproces bij de uitbreiding of  inkrimping van een gebouw  is een hoge mate 
van  prefabricage  gewenst.  Wanneer  de  onderdelen  zonder  hak  en  breekwerk  kunnen  worden 
gedemonteerd en hergebruikt en de uitbreidingsmodule  is één stuk te plaatsen  is, kan het gebouw 
in  principe  binnen  een  dag  weer  wind  en  waterdicht  zijn.  Bij  de  meest  vergaande  vorm  van 
prefabricage  is de binnenafbouw en de afwerking al aanwezig en hoeft alleen maar de koppeling 
tussen bestaand en nieuw aan de binnen en buitenzijde worden afgesloten.  
In het Martini  Ziekenhuis  in Groningen  (Burger Grunstra  architecten,  2004;  zie  figuur A28)  is het 
mogelijk om het gebouw plaatselijk uit  te bouwen door een uitbouw van 2,4  x 7,2 meter aan de 
gevel te hangen [College bouw ziekenhuisvoorzieningen, 2004]. 
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Fig. A28 – Foto van het exterieur van het Martini Ziekenhuis in Groningen met daarop enkele duidelijk zichtbare 
uitbreidingsmodules [Wagemans, 2008] 

 

Overcapaciteit   Overcapaciteit draagconstructie 

 Overcapaciteit Installatietechniek 

 
Overcapaciteit draagconstructie 
Een uitbreidingsmogelijkheid betekent potentieel meer belasting op de bestaande constructie. Om 
volumeflexibiliteit mogelijk  te maken zal daarom altijd de constructie  (plaatselijk) moeten worden 
voorzien  van  overcapaciteit.  In  de  publicatie  ‘Bouwen met  tijd’  [SEV,  2004]  wordt  bijvoorbeeld 
gesteld dat in geval van een woonfunctie altijd de mogelijkheid moet worden ingebouwd om 20 tot 
30% uit  te breiden om het gebouw mee  te  kunnen  laten groeien met de  ruimtebehoefte  van de 
gebruiker.  Dit  betekent  dat  de  draagconstructie  ook  in  die  ordegrootte  zal  moet  worden 
overgedimensioneerd.  Dit  betekent  een  extra  initiële  investering  en  een  extra  milieubelasting, 
daarom zal  in de planfase goed moeten worden geïnventariseerd op welk gebied uitbreidbaarheid 
een reële optie is. In principe geldt overcapaciteit alleen voor aanhangmodules en optoppingen. Bij 
een grondgebonden uitbreiding is het nieuwe deel immers constructief onafhankelijk te plaatsen.  
Het  heeft  de  voorkeur  om  de  uitbreidingsmodules  lichtgewicht  uit  te  voeren,  bijvoorbeeld  als 
staalframebouw‐element. Op die wijze wordt de bestaande constructie zo min mogelijk belast en is 
de  extra  investering  te  minimaliseren.  Een  voorbeeld  van  een  optopping  is  de  uitbreiding  en 
renovatie  van  het  bestaande  woongebouw  de  Leeuw  van  Vlaanderen  in  Amsterdam  Heren  5 
Architecten,  2004),  gelegen  pal  naast  de  snelweg  A10.  Vanwege  geluids‐  en  fijnstofoverlast was 
nieuwbouw geen optie. Vanwege de extra windbelasting op de nieuwe bouwlagen  is de  fundering 
van  het  gebouw  versterkt met  150  palen.  Een  uitbreiding  kan  overigens  bij  renovatie  ook  een 
noodzaak zijn om het project financieel haalbaar te maken door extra huurinkomsten mee te ramen 
in de begroting.  
 
Overcapaciteit Installatietechniek 
Niet alleen de draagconstructie, maar ook de  installatietechniek moet overcapaciteit bevatten om 
de nieuwe vierkante meters van de benodigde voorzieningen te voorzien. Het gaat daarbij om een 
overmaat  in  de  capaciteit  van  de  opwekkende  systemen  en  een  overmaat  in  de  distribuerende 
elementen. Wanneer bijvoorbeeld een nieuwe verdieping wordt  toegevoegd  is het van belang dat 
een centrale verwarmingsunit deze uitbreiding aan kan. Ook de hoofdtoevoerleidingen moeten van 
voldoende grote afmetingen zijn, of er moet voldoende  ruimte over zijn  in een  leidingschacht om 
extra  leidingen  bij  te  plaatsen.  Die  kunnen  overigens  ook  al  vooraf  worden  geplaatst  als  loze 
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leidingen die bij een uitbreiding enkel hoeven te worden aangesloten. Bij een horizontale uitbreiding 
is  het  een  voordeel  om  ervoor  te  zorgen  dat  er  standaard  een  aankoppelmogelijkheid  is  op  het 
bestaande  horizontale  distributienetwerk.  In  feite  kan  een  horizontale  uitbreiding  dan  worden 
‘ingeplugd’. In de A+ woningen gaf de toepassing van een Slimline‐vloer als dakvloer de mogelijkheid 
om  een  extra  verdieping  te  plaatsen.  De  horizontale  distributie  van  leidingen  was  daardoor  al 
ingebouwd voor de nieuwe verdieping, evenals de belastingtoename op de constructie. 

B. Functionele flexibiliteit in de praktijk  

Er zijn drie soorten functionele flexibiliteit te onderscheiden: Polyvalentie, Opwaarderingsflexibiliteit 
en Functieneutraliteit. Het kenmerk van  functionele  flexibiliteit  is dat niet de omvang,  indeling of 
uitstraling van een ruimte veranderbaar is, maar de gebruiksfunctie ervan. 
 

FF 1:  Polyvalentie 
Een polyvalente  ruimte  is een  ruimte die op  korte  termijn  kan  veranderen, bijvoorbeeld  jaarlijks, 
maandelijks  of  zelfs  dagelijks.  Er  is  geen  sprake  van  een  andere  gebruiker,  de  hoofdfunctie  blijft 
hetzelfde  en  er  worden  geen  aanpassingen  van  bouwkundige  aard  gedaan.  De  belangrijkste 
ontwerpkenmerken  die  bepalen  in  welke  mate  polyvalentie  aanwezig  is,  zijn:  neutraliteit  in 
ruimtegebruik en schakelbaarheid van ruimten 
 

Neutraliteit in ruimtegebruik   Ruimtelijke afmetingen 

 Voorzieningenniveau 

 Afwerkingsniveau 

 
Ruimtelijke afmetingen 
Een  ruimte  die  zonder  ruimtelijke  aanpassingen  voor  een  andere  activiteit  kan worden  gebruikt 
moet op ruimtelijk en functioneel niveau voor verschillende activiteiten voldoen. Ten aanzien van de 
bruikbaarheid  moet  er  voldoende  vloeroppervlakte  zijn  en  indien  nodig  voldoende 
daglichtoppervlakte. Het nadeel van gelijkwaardige ruimten is dat er relatief veel oppervlakte nodig 
is. Een slaapkamer kan bijvoorbeeld met minder vierkante meters toe dan een woonkamer zonder 
dat  de  bruikbaarheid  ervan  wordt  beperkt. Wanneer  beide  functies  uitwisselbaar  zijn  moet  de 
ruimte minimaal de afmetingen hebben die vereist zijn voor de meest ruimtevragende activiteit,  in 
dit  geval  de woonkamer. Het  ‘Huis  om  in  te  verhuizen’  in  Almere  (Peter  Loerakker,  1990)  heeft 
bijvoorbeeld vier gelijkwaardige ruimtes van 4 bij 4 meter groot [Eldonk, Fassbinder, 1990]. Het is de 
vraag of alle activiteiten  in de woning aan 16 m2  voldoende hebben. Voor een woonkamer  is dit 
relatief weinig. 
 
Voorzieningenniveau 
De aanwezige  installatietechnische voorzieningen  in een ruimte bepalen voor sommige activiteiten 
in  sterke mate  of  deze  in  een  ruimte mogelijk  zijn.  Een  polyvalente  ruimte  kan  een  specifieke 
dubbelfunctie hebben, bijvoorbeeld een vergaderruimte en een kantoorwerkplek voor 10 personen. 
In het eerste geval moet een voorziening voor het geven van presentaties aanwezig zijn, zoals een 
projectieapparaat en richtbare verlichting. Voor de kantoorwerkplek moeten in ieder geval 10 data‐
aansluitingen  gemaakt  kunnen worden  en  er moeten  een  groot  aantal  elektriciteitsaansluitingen 
aanwezig  zijn voor alle  computerapparatuur. Mogelijk moeten er ook 10  telefoonaansluitingen  te 
gebruiken zijn en iedere werkplek moet goed verlicht zijn. Wanneer de vergaderruimte groot genoeg 
is voor dertig personen moet de ventilatievoorziening hierop ingericht zijn. Ook voor de voorziening 
geldt  dat  het  hoogste  gevraagde  voorzieningenniveau  aanwezig  moet  zijn  of  het  moet  in  een 
handomdraai aan te passen zijn aan de nieuwe gevraagde situatie.  
Het eerder genoemde woongebouw Borssenburghplein in Amsterdam is een goed voorbeeld van het 
niet  functioneren  van  polyvalentie  van  ruimten.  De  woon‐  en  slaapkamer  zijn  ontworpen  als 
neutrale,  uitwisselbare  vertrekken.  In  één  van  beide  ruimte  hangt  op  een  vaste  plaats  de 
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thermostaat. Bewoners vinden het niet handig wanneer deze in een slaapkamer hangt, waardoor de 
neutraliteit in feite is opgeheven door een beperking van het voorzieningenniveau [Hoezen, 2003]. 
 
Afwerkingsniveau  
Het  afwerkingsniveau  van  vloeren,  wanden  en  plafonds  moet  geschikt  zijn  voor  verschillende 
activiteiten. In de praktijk zal polyvalentie niet worden toegepast voor sterk uiteenlopende functies, 
zoals bijvoorbeeld een badkamer en een woonkamer, waardoor de afwerking meestal zal voldoen. 
Het is echter wel voor te stellen dat een woonkamer tijdelijk in een keuken kan worden veranderd. 
In dat geval is het bijvoorbeeld vloerbedekking als vloerafwerking niet geschikt voor beide functies. 
 

Schakelbaarheid van ruimten   Tijdelijke ruimtelijke afscheidingen / openingen 

 Flexibel meubilair 
 

Tijdelijke ruimtelijke afscheidingen / openingen 
Door middel van tijdelijke afscheidingen of openingen is het mogelijk om snel ruimten te schakelen 
of af  te sluiten voor een andere activiteit. Voorbeelden van zulke voorzieningen zijn schuifdeuren, 
schuifwanden, vouwwanden en draaiwanden. Wanneer de afscheiding of opening niet meer nodig is 
wordt de wand weer teruggeplaatst of de opening wordt weer afgesloten zodat de oorspronkelijke 
functie weer  is hersteld. Vooral  in de periode  voor de  tweede wereldoorlog werd deze oplossing 
voor  flexibel  ruimtegebruik  vaak  toegepast.  Een  bekend  voorbeeld  van  de  toepassing  van 
schuifwanden met deuropeningen is in het Rietveld‐Schröderhuis (Gerrit Rietveld , 1924) in Utrecht. 
De schuifwanden worden hier vooral gebruikt om ruimten te kunnen afschermen. De activiteiten zijn 
niet  direct  uitwisselbaar.  Een  voorbeeld  van  draaiwanden  is  te  vinden  in  het  eigenwoonhuis  van 
architect  Theo  van  Doesburg  in  Meudon  (1929)  Door  de  wanden  van  de  muziekkamer  en  de 
bibliotheek te draaien worden de afzonderlijke kamers tot één grote kamer samengevoegd [Eldonk, 
Fassbinder,  1990].  Een  meer  recent  voorbeeld  van  schuifwanden  is  te  vinden  in  het  project 
PuntKomma  in Den Haag (Alvaro Siza, 1988). Met behulp van schuifwanden kunnen bewoners een 
scheiding maken tussen het privé en het openbaar circuit in de woning [Hoezen, 2003]. 
 

Flexibel meubilair 
Wanneer een ruimte tijdelijk van gebruiksfunctie moet veranderen kan het voorkomen dat voor een 
functie kenmerkend meubilair moet verdwijnen of  juist aanwezig moet zijn. Een mooi voorbeeld  is 
het onderscheid tussen dag‐ en nachtgebruik van woningen om efficiënt met gebruiksruimte om te 
gaan.  In  1934  werd  in  woningen  in  het  woningcomplex  Vroesenlaan  in  Rotterdam 
(Architectengemeenschap  Van  den  Broek  en  Bakema,  1934)  een  systeem  van  schuifwanden 
aangevuld met een opklapbaar bed. Overdag werd het bed opgeklapt  in een bergkast en was de 
betreffende  ruimte  een  woonkamer.  ’s  Avonds  werd  de  kamer  gedeeltelijk  met  schuifwanden 
afgesloten en werd het bed uitgeklapt  zodat een  slaapkamer ontstond. Een  soortgelijke oplossing 
werd toegepast in de Bergpolderflat in Rotterdam (W. van Tijen, J.A. Brinkman & L.C. van der Vlugt, 
1933‐1934) [Eldonk, Fassbinder, 1990]. 
Een ander creatief voorbeeld  is een ontwerp van Eric Mendelsohn uit 1923 voor een woonhuis  in 
Berlin‐Zehlendorf (D). De woonkamer is te gebruiken voor verschillende activiteiten door toepassing 
van een draaiplateau, opgedeeld  in gelijke vakken. Door  te draaien wordt één van de drie vakken 
onderdeel van de hoofdruimte [Eldonk, Fassbinder, 1990]. 
 

FF: 2  Opwaarderingflexibiliteit 
Wanneer er  sprake  is  van opwaarderingsflexibiliteit  is het mogelijk om de  functionaliteit  van een 
ruimte met een beperkte aanpassingsinspanning  te verbeteren. Er kan sprake zijn van een andere 
gebruiker, maar de hoofdfunctie blijft hetzelfde. Met de  functionaliteit van een  ruimte wordt niet 
gedoeld  op  ruimtelijke  kenmerken,  maar  op  de  aanwezigheid  van  installatietechnische 
voorzieningen, het binnenklimaat en de afwerkstaat van de ruimte. De variabelen die de mate van 
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opwaarderingflexibiliteit bepalen zijn de opwaarderingmogelijkheden van het afwerkingsniveau, van 
de bouwfysische prestaties van het binnenklimaat en van de installatietechnische voorzieningen. 
 

Opwaarderingmogelijkheden 
afwerkingsniveau 

 Afwerking en uitstraling van het interieur 
 Afwerking en uitstraling van het exterieur 

 
Verandering afwerking en uitstraling van het interieur 
Trends komen en gaan en hebben hun weerslag op de gewenste uitstraling van het interieur van een 
ruimte. In §3.1.4 is reeds aangegeven dat het afwerkingsniveau van de ruimte met een termijn van 5 
jaar wordt veranderd. In de loop der jaren ontstaat een ander wensbeeld over de uitstraling van een 
ruimte en door het gebruik van de ruimte kan de afwerking zijn beschadigd of versleten. De ruimte 
wordt dan qua uitstraling opgewaardeerd naar het geldende esthetische niveau, door bijvoorbeeld 
het  vervangen  van  de  wand‐,  vloer‐  en/of  plafondafwerking.  In  de  soort  afwerking  zijn  vele 
mogelijkheden,  van  schilderwerk  tot  het  vervangen  van  complete  plafonddelen.  Voor  een  snelle 
verandering, met weinig overlast voor de gebruiker  is het  toepassen van opwaarderingsflexibiliteit 
een voordeel, bijvoorbeeld door gebruik te maken van uitneembare of vervangbare plafondpanelen. 
Droge  technieken  laten het  toe dat de uitstraling eenvoudig en op korte  termijn  te veranderen  is 
zonder een grote inspanning of een beperking van de gebruiksmogelijkheden van de gebruiker. 
 
Verandering afwerking en uitstraling van het exterieur 
De  buitenkant  van  het  gebouw  is  belangrijk  voor  het  straatbeeld.  Ook  het  gebouwexterieur  is 
tijdsafhankelijk  en  drukt  een  niet  te  onderschatten  stempel  op  de  verkoopbaarheid  en 
verhuurbaarheid  van  panden. Met  name  in  de  kantoorsector  is  die  invloed  sterk  voelbaar, waar 
meer dan de helft van het aanbod is gebouwd tussen 1980 en 2000 en nog eens een kwart dateert 
van voor 1980  [DTZ   Zadelhoff, 2010a]. Gezien het belang van de uitstraling van het kantoorpand 
voor  het  imago  van  bedrijven  is  dit  op  zijn minst  een  zorgelijk  situatie  voor  deze  leegstaande 
panden.  De meeste  gebouwgevels  worden  uitgevoerd  volgens  een  tijdsgebonden  bouwstijl,  die 
wordt  gevormd  door  de  op  dat moment  beschikbare  technieken  en  de  dan  geldende  algemene 
esthetische normen. Een gevel kan  technisch minimaal 25  jaar mee. De kans  is groot dat voor die 
periode is verstreken de uitstraling van de gevel is verouderd en niet meer voldoet aan het gewenste 
beeld. Het zou een pluspunt zijn wanneer het eenvoudig mogelijk was om de gevel te vervangen of 
te updaten  aan de  gewenste  stijl.  In  veel  gevallen  is de  gevel  (waarvan  alleen de  buitenste  schil 
zichtbaar  is)  een  relatief  complex  product,  waarin  allerlei  voorzieningen  zijn  verwerkt  zoals 
installatietechnische systemen en gevelopeningen en die vaak ook een dragende functie heeft. Een 
gevel is daarnaast een relatief kostbaar deel van het gebouw. Door de geveldelen vrij te houden van 
verwevingen  met  installatietechnische  voorzieningen  en  binnenafwerkingen  en  de  functie  te 
beperken  dat  grens  tussen  het  binnen‐  en  buitenklimaat  is  het  eenvoudiger mogelijk  en minder 
kostbaar  om  (delen  van)  de  gevel  periodiek  te  vervangen.  Opwaarderingsflexibiliteit  op  een 
financieel  haalbare wijze  kan worden  bereikt  door  de  gevelfunctie  te  beperken  tot  gebouwschil, 
lichtgewicht  materialen  te  gebruiken  of  door  zelfs  de  buitenschil  te  ontkoppelen  van  de 
gevelconstructie,  zoals  bij  een  tweede  huid  façade.  Bij  een  tweede  huid  façade  zoals  bij  het 
bedrijfsgebouw van de Van Delft Groep  in Nieuwkuijk, zie  figuur A29, kan een verandering van de 
gevelschil  volledig  buiten worden  uitgevoerd  zonder  dat  de  gebruikers  van  het  gebouw worden 
gehinderd.  
 



 

46 
 

 
 

Fig. A29‐ Tweede huid façade bij de nieuwbouw van het bedrijfspand voor Van Delft Groep te Nieuwkuijk. Op 
de afbeelding is duidelijk de scheiding te zien tussen de binnenste schil en de buitenste schil, die onafhankelijk 
van de rest van het gebouw vervangbaar is. 

 
De  gevel  bestaat  uit  een  gescheiden  binnen  en  buitengevel  en  een  verandering  in  indeling  en 
uiterlijk kan afzonderlijk plaatsvinden. Het is daarnaast mogelijk om de tussenruimte tussen binnen 
en  buitengevel  te  benutten  als  klimaatbuffer  en  de  gevel  te  integreren  in  het  klimaatconcept, 
waardoor een klimaatgevel ontstaat. 
Ook de technische en bouwfysische eigenschappen van de gevel worden niet aangetast. 
Een andere mogelijkheid is om het gehele gevelelement uitneembaar te maken door toepassing van 
droge technieken. Een voorbeeld  is de gevel van La Fenêtre  in Den Haag, die geheel uit modulaire 
gemaatvoerde houtskeletbouw elementen bestaat die droog zijn gemonteerd, zie figuur A30. 
 

 
 
Fig. A30 – La Fenêtre  in Den Haag  tijdens uitvoering  (l) en na oplevering  (r). Tijdens de uitvoeringsfase  is de 
gemoduleerde gevelopbouw duidelijk zichtbaar, evenals de niet‐dragende functie. 
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Opwaarderingmogelijkheden 
bouwfysische prestaties 
binnenklimaat 

 Thermische isolatiewaarde 

 Geluidswerendheid 

 Luchtkwaliteit 

 Thermische behaaglijkheid 

 Hygrische behaaglijkheid 

 Daglichttoetreding 

 Brandveiligheid 
 

Met het verstrijken van de tijd kunnen de eisen van het standaard bouwfysische prestatieniveau van 
het binnenklimaat veranderen. Dit kan voortkomen uit een wens tot comfortverhoging, maar het is 
ook mogelijk dat er nieuwe kennis is over bijvoorbeeld gezondheidsaspecten van het binnenklimaat, 
waardoor de normen zijn bijgesteld. Een andere drijfveer, die momenteel een belangrijke rol speelt, 
is een  toenemende energiezuinigheid bij gebruikers en bij de ontwikkelende partijen. Met behulp 
van aanpassingen aan de gebouwschil en aan de installatietechnische voorzieningen is gebleken dat 
het mogelijk  is om het  energieverbruik  van  gebouwen  aanzienlijk  terug  te dringen. Wanneer het 
bouwfysisch prestatieniveau van een gebouw niet meer voldoet is het zaak dat dit wordt verbeterd. 
De  kans  dat  dit  voorkomt  tijdens  de  levensduur  van  een  gebouw  is  zeer  groot,  gezien  de 
ontwikkelingen  in  voorgaande  decennia.  Het  is  daarom  aanbevelenswaardig  om  hier  tijdens  de 
ontwerpfase al rekening mee te houden. Het is ook mogelijk dat in een ruimte een andere activiteit 
plaats  gaat  vinden, waardoor  het  bouwfysische  eisenpakket  voor  die  ruimte  verandert. Wanneer 
bijvoorbeeld meer  daglicht  nodig  is,  is  het  een  pluspunt wanneer  een  geveldeel  eenvoudig  kan 
worden  voorzien  van  een  groter  raam.  In  de  praktijk  zal  een  verbetering  van  het  bouwfysische 
prestatieniveau  sterk  samenhangen met  de  volgende  variabele,  de  opwaarderingsmogelijkheden 
van de installatietechnische voorzieningen. 
Flexibiliteit  kan  ook  leiden  tot  extra  aandacht  voor  bepaalde  bouwfysische  aspecten.  Lichte 
constructies hebben het nadeel dat de geluidsisolatie beperkt is door de afwezigheid van voldoende 
massa. Toch  is het mogelijk om het contactgeluid te beperken door de constructie op strategische 
plekken  te  scheiden.  Een  project  waarbij  deze  ingreep  noodzakelijk  was  om  het  comfortniveau 
acceptabel te houden is La Fenêtre. Een ander nadeel van lichte gebouwen is dat de gebouwen snel 
opwarmen en afkoelen door de afwezigheid van warmteaccumulerende massa. Dit is enerzijds op te 
heffen door een goede thermische  isolatie en anderzijds door slim gebruik van energietechnieken, 
bijvoorbeeld  de  accumulerende  capaciteit  van  de  bodem  te  gebruiken  voor  de  verwarming  en 
koeling van het gebouw.  

 

Opwaarderingmogelijkheden 
van installatietechnische 
voorzieningen  

 Bereikbaarheid 

 Desintegratie 

 Vervangbaarheid 

 Overcapaciteit 

 Energieopwekking 

 
De  installatietechnische voorzieningen spelen een cruciale rol  in de functionaliteit van het gebouw. 
Het is daarom van groot belang dat deze te allen tijde het gewenste prestatieniveau bieden. Er zijn 
een  aantal  flexibiliteitskenmerken  die  ervoor  kunnen  zorgen  dat  de  installatietechnische 
voorzieningen van alle soorten op te waarderen zijn naar het geëiste niveau. 
 
Bereikbaarheid 
Een  leiding  die  niet  goed  bereikbaar  is,  is  vanzelfsprekend  ook moeilijk  om  aan  te  passen.  In  de 
beschrijving  van  Indelingsflexibiliteit  onder  het  aspect  Regelbaarheid  en  zoneerbaarheid 
installatietechnische voorzieningen is dit eerder aangemerkt. Het gebruik van een verlaagd plafond, 
een verhoogde vloer of een holle leidingvloer zorgt ervoor dat leidingen zonder zware inspanningen 
kunnen worden  aangepast. Het  is  ook mogelijk  om  de  leidingstructuur  in  een  bepaalde  zone  te 
houden die niet direct  in de verblijfsruimten  liggen, maar wel aftakkingsmogelijkheden heeft. Een 
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voorbeeld  daarvan  is  te  vinden  in  het  asielzoekerscentrum  in Winterswijk,  waar  de  horizontale 
distributie  tegen  het  plafond  in  een  gangzone  is  geplaatst,  waardoor  de  verblijfsruimten  als 
bijkomend  voordeel  een  grotere  plafondhoogte  hebben.  In  dit  project  zijn  in  een  toegankelijke 
dakopbouw de opwekkingsinstallaties geplaatst  [SEV Realisatie, 2007]. Ook die moeten altijd goed 
bereikbaar zijn, vanwege periodieke inspecties en onderhoud. 
 
Desintegratie 
De  installatiestructuur wordt  in  traditionele projecten vaak geïntegreerd met ander gebouwdelen. 
Vaak  is  dit  met  constructieve  onderdelen,  zoals  ingestorte  en  ingebouwde  leidingen  en 
leidingdoorvoeren bij kruisende onderdelen. Het komt ook veel voor  in niet‐dragende onderdelen, 
zoals scheidingsconstructies als inbouwwanden en gevels. Ook hier worden installatieleidingen vaak 
in het werk  in deze elementen  ingewerkt, bijvoorbeeld door  sleuven aan  te brengen en die  later 
weer af te smeren. Wanneer echter de  installatiestructuur aangepast moet worden en de hiermee 
verweven  onderdelen  niet,  ontstaat  er  een  situatie  waarbij  onnodig  veel moeite moet  worden 
gedaan om het gewenste  resultaat  te krijgen. Leidingen moeten worden blootgelegd waardoor de 
oppervlakteafwerking  van  bijvoorbeeld  wanden  en  vloeren  worden  beschadigd  die  later  weer 
hersteld moeten worden. Het heeft daarom de voorkeur om de  installatiestructuur zoveel mogelijk 
te desintegreren met de  overige  gebouwonderdelen. Het  gaat  erom dat de  installatieonderdelen 
niet  technisch  en  functioneel  verweven  zijn  met  de  andere  onderdelen.  Een  holle  leidingvloer 
bijvoorbeeld  is wel een vorm van  integratie, maar de onderdelen worden technisch en functioneel 
niet  verweven,  mits  de  topvloer  demontabel  is  en  de  leidingen  eenvoudig  bereikbaar.  De 
leidingstructuur moet  bovendien  op  een  transparante wijze  zijn  samengesteld,  bijvoorbeeld met 
behulp van een duidelijke hoofdstructuur met regelmatige vertakkingen. Het is ook een voordeel als 
de lengte van de structuur beperkt wordt. Dit is het geval bij het gebouw van de Van Delft Groep in 
Nieuwkuijk, waar naast  iedere kolom op één stramienlijn een opgaande  leidingschacht aanwezig  is 
die elk een afgebakend deel van het gebouw voorziet van de benodigde installaties 
 
Vervangbaarheid 
Bereikbaarheid  en  desintegratie  zijn  nauw  verbonden met  vervangbaarheid.  Het  gaat  er  in  deze 
situatie om dat het mogelijk is om bijvoorbeeld een onderdeel dat aan het einde van zijn levensduur 
is  of  niet  voldoende  vermogen  kan  leveren  eenvoudig  kan  worden  vervangen  voor  een  beter 
geschikt onderdeel. Hoewel in principe alles vervangbaar is, gaat het in dit geval om een vervanging 
zonder of met een geringe bouwkundige  ingreep. Het  is daarbij ook belangrijk dat de te vervangen 
installatie  in  de  installatiestructuur  kan worden  opgenomen  zonder  de  noodzaak  om  het  gehele 
systeem opnieuw af  te  regelen of de  loop van de  structuur  te moeten herzien. Het  is op  termijn 
lonend om in de ontwerpfase reeds met een mogelijke vervanging op termijn rekening te houden.  
 
Overcapaciteit  
Het aantal installatietechnische voorzieningen is in de loop der jaren altijd gestegen. De kans is groot 
dat  tijdens  de  levensduur  van  een  gebouw  de  installatiestructuur moet  worden  uitgebreid met 
nieuwe voorzieningen en extra capaciteit van reeds aanwezige voorzieningen. Zo was elektriciteit in 
de jaren ’50 nog geen standaard voorzieningen is na de introductie van elektriciteit in gebouwen het 
aantal elektrische  apparaten en  aansluitpunten  alleen maar  gegroeid.  Later  zijn de  voorzieningen 
uitgebreid  met  een  telefoonaansluiting,  een  CAI  aansluiting  en  de  laatste  jaren  met  data‐
aansluitingen. Wat de  toekomst brengt  is niet bekend, maar dat er nog meer bijkomt  is welhaast 
zeker.  In geval van een  functieverandering van een ruimte  is het daarnaast mogelijk dat een extra 
prestatie wordt gevraagd van een bepaalde  installatie. Wanneer bijvoorbeeld het aantal personen 
groter wordt die van een ruimte gebruik maakt, of wanneer het aantal warmtegenerende apparaten 
toeneemt,  moet  het  ventilatiesysteem  daarop  ingericht  zijn.  Door  op  gerichte  plaatsen 
overcapaciteit  in  te  bouwen  is  het  mogelijk  om  op  een  toename  van  de  gevraagde 
installatieprestatie  voorbereid  te  zijn.  Overcapaciteit  kan  daarbij  betrekking  hebben  op  het 
vermogen  of  de  diameter  van  de  afmetingen  van  de  installatieonderdelen  zelf,  het  kan  ook 
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betrekking  hebben  op  de  ruimte  die  benodigd  is  voor  de  behuizing  en  de  doorvoer  van 
installatieonderdelen, zoals schachten en leidingdragers. Een veelgebruikte vorm van overcapaciteit 
in de praktijk  is het  leggen  is het  in de bouwfase aanbrengen van  loze  leidingen voor elektriciteit, 
data of CAI, die tijdens de gebruiksfase eventueel  in gebruik kunnen worden genomen door er een 
kabel  door  te  trekken.  Het  toepassen  van  enige  overmaat  in  schachtruimte  of  in  een  verlaagd 
plafond zorgt ervoor dat het  toevoegen van  leidingen  tijdens de gebruiksfase van en gebouw niet 
wordt gehinderd door ruimtegebrek.  
Een  voorbeeld  van overmaat  in de  ruimtevoorziening  voor  installaties  is  te  vinden  in het  project 
Maskerade+, waar de toiletten op de begane grond extra ruim zijn zodat een toiletlift later is aan te 
brengen.  Dit  maakt  het  mogelijk  dat  de  eerste  verdieping  ook  voor  mindervalide  personen 
toegankelijk is [SEV Realisatie, 2007]. 
 
Energiezuinigheid 
Bij  de  ontwikkeling  van  nieuwe  systemen  en  gebouwen  is  energiezuinigheid  een  belangrijk 
aandachtspunt. Er zijn systemen die van de gebruiker een bepaald gebruiksgedrag verlangen, zoals 
gebalanceerde  ventilatie, waardoor  het  openen  van  een  raam  de werking  van  het  systeem  kan 
verminderen.  Er  zijn  ook  systemen  die  andere  eisen  stellen  aan  de  opbouw  van  het 
installatiesysteem. Het  toilet doorspoelen met hemelwater vraagt bijvoorbeeld om de  toevoeging 
van  een  grijswatercircuit.  Het  is  mogelijk  dat  de  gebruiker  op  een  bepaald  moment  in  de 
gebruiksfase  zijn gebouw energiezuiniger wil maken. Het  installatietechnisch  systeem  kan hier op 
voorhand  op  ingericht  worden  door  rekening  te  houden  met  aanpassingen  en  eventuele 
toevoegingen,  bijvoorbeeld  voor  energieopwekkende  systemen,  zoals  zonnecollectoren, 
fotovoltaïsche cellen of een bodemwarmtewisselaar. 
 

FF 3:  Functieneutraliteit 
Functieneutraliteit  wordt  in  dit  onderzoek  omschreven  als  de  capaciteit  van  een  gebouw  of 
gebouwdeel  om  een  andere  functie  te  huisvesten,  zonder  of  met  beperkte  bouwkundige 
aanpassingen.  De  variabelen  die  bepalen  of  van  functieneutraliteit  sprake  is  zijn  de  volgende: 
ruimtelijke afmetingen, overcapaciteit van installatietechnische en infrastructurele voorzieningen en 
overcapaciteit van de draagconstructie. 
 

Ruimtelijke afmetingen    Overmaat in vloeroppervlakte 

 Uniformiteit in maatvoering 

 Plafondhoogte / verdiepingshoogte  

 Gebouwontsluiting / toegankelijkheid 

 
Overmaat in vloeroppervlakte 
Het bieden  van een overmaat  in  ruimte wordt  als een belangrijke  strategie  gezien om  tijdens de 
gebruiksfase flexibiliteit te kunnen bieden. Specifiek voor functieneutraliteit levert het het voordeel 
op  dat  de  inpassing  van  een  andere  gebruiksfunctie  niet  wordt  beperkt  door  een  tekort  aan 
vierkante  meters  of  een  relatief  kleine  stramienmaat.  Extra  ruimte  biedt  daarnaast  de  groei 
mogelijkheden  voor  bijvoorbeeld  bedrijven  of  huishoudens.  Het  gebouw  wordt  niet  direct 
toegesneden op  een  specifieke  gebruiker,  zoals  vergelijkbaar met  een maatpak. Het  gebouw  kan 
eerder  worden  gezien  als  confectiekleding,  er  is  daarmee  enige  speelruimte  voor  toekomstige 
veranderingen  [Dobbelsteen,  2004].  Functieneutrale  gebouwen  zoals  La  Fenêtre  en  Solids  IJburg 
hanteren  bijvoorbeeld  stramienafmetingen  van  respectievelijk  7,2  x  5,7 m  en  6,0  x  9,7 m,  voor 
woningen  bovengemiddeld  groot.  SEV  Realisatie[2007]geeft  aan  dat  voor  een  functieneutrale 
toepassing het aan  te bevelen  is om  in  ieder  geval een beukmaat  te  kiezen die groter  is dan 6,0 
meter. 
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Uniformiteit in maatvoering 
Binnen een  afstudeerproject23 met  als onderwerp  ‘Functieneutraal bouwen’  [Wagemans, 2008]  is 
een  fictief  functieneutraal  gebouw  ontworpen  op  basis  van  case  studies  van  functieneutrale 
gebouwen. Op basis van een  inventarisatie van de prestaties op het gebied van  ruimtelijkheid en 
functionaliteit  is  een  stramienafmeting  van  6,3/9,0  x  7,2 m  gehanteerd,  die  geschikt  is  voor  de 
functies wonen, kantoren en zorg.  
Door  het  kiezen  van  een  uniforme  stramienafmeting  is  het  mogelijk  om  verschillende  functies 
binnen hetzelfde kader te huisvesten zonder verlies van bruikbaarheid. In het Scharnier in Hoogvliet 
zijn bij een beukmaat van 7,5 meter verschillende  functies  tegelijkertijd  in het gebouw aanwezig, 
zoals een school, een kinderdagverblijf, een parkeerdek en appartementen [SEV Realisatie, 2007]. 
Ook  in  het  IFD  kantoor  van  ABT  en  Damen  Consultants  op  het  Delftechpark  in  Delft  zijn  de 
stramienafmetingen  zo gekozen dat de begane grond als parkeerlaag kan worden gebruikt  terwijl 
het  mogelijk  is  om  in  een  later  stadium  deze  laag  tot  kantoren  om  te  vormen  [Post,  Brand, 
Bouwmeester, 2006]. 
Het Martini  Ziekenhuis  in  Groningen  kent  een  soortgelijke  aanpak  voor  een  andere  functionele 
bandbreedte. In beginsel is het gebouw bedoeld voor uiteenlopende functies die bij een ziekenhuis 
horen, zoals een verpleegafdeling, operatie‐ en behandelkamers, laboratoria en een polikliniek. Het 
is daarnaast ook bedoeld voor de huisvesting van kantoren. Vanwege frequente vraagveranderingen 
is er gekozen voor een uniforme stramienmaat van 7,2 x 6,6/9,0 meter. Hiermee worden 8 identieke 
bouwblokken gecreëerd van 16 bij 60 meter  in plaats van de voor ziekenhuizen gebruikelijke maat 
van 25 bij 40 meter. Deze afmeting past beter bij de gezochte uniformiteit. Tijdens de ontwerpfase is 
met deze afmetingen geëxperimenteerd met verschillende programma’s voor de beoogde functies 
om te toetsen of de afmetingen voldoen aan de gewenste flexibiliteit [SEV Realisatie, 2007; College 
bouw ziekenhuisvoorzieningen, 2004].  
In  het  afstudeeronderzoek  van Wagemans  [2008] werd  het Martini  Ziekenhuis  als  zeer  geslaagd 
gebouw betiteld wat betreft functieneutraliteit. In het afstudeerproject is de functieneutraliteit van 
het toegepaste stramien getoetst aan een aantal functies die niet allemaal in het oorspronkelijk PVE 
voorkomen. Dit zijn een woonfunctie, een kantoorfunctie en een zorghotel, zie figuren A31 t/m A33. 
De inpassing van deze functies bleek ruimtelijk niet voor onoverkomelijke problemen te zorgen. Wel 
is duidelijk dat de centraal gelegen hoofdader van de leidingstructuur de vrije indeelbaarheid hindert 
doordat  deze  niet  te  verenigen  is met  een  corridorontsluiting  en  dat  de  stabiliteitsvoorzieningen 
beter  in  de  ontsluitende  kernen  kunnen  worden  opgenomen  dan  in  het  gevelvlak,  zodat  de 
uitbreidbaar niet plaatselijk wordt beperkt. Tot slot wordt voor het fictieve functieneutrale gebouw 
in  plaats  van  een  leidingzone  boven  een  verlaagd  plafond  gekozen  voor  een  flexibele  holle 
leidingvloer,  die  de  bereikbaarheid  van  de  leidingen moet  verbeteren  en  de  verdiepingshoogte 
enigszins beperkt. De  ruimtelijke opzet van het Martini Ziekenhuis voldoet  in alle drie de gevallen 
aan de eisen en laat een mix van verschillende ruimtetoepassing toe zonder dat de vaste elementen, 
met  uitzondering  van  de  centrale  leidingschacht,  de  indelingsvrijheid  beperken.  Deze  opzet  is 
daarom in het afstudeeronderzoek de basis geweest voor het fictieve functieneutrale gebouw. 
 

                                                            
23 Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde, leerstoel Product Development 
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Fig. A31 ‐ Inpassing van een woonfunctie met corridorontsluiting in het functieneutrale kader van het Martini 
Ziekenhuis.  De  centraal  gelegen  leidingschacht  is  hiervoor  verplaatst  naar  de  ontsluitingzones  op  de  (niet 
zichtbare) uiteinden van het bouwblok [Wagemans, 2008]. 

 

 
 
Fig. A32 ‐ Inpassing van een combikantoor in het functieneutrale kader van het Martini Ziekenhuis. Rondom de 
centrale leidingschacht zijn sanitaire voorzieningen geplaatst [Wagemans, 2008]. 

 

 
 
Fig. A33  ‐  Inpassing  van  een  zorghotel met  corridorontsluiting  in het  functieneutrale  kader  van het Martini 
Ziekenhuis. De centraal gelegen leidingschacht is net als bij de woonfunctie verplaatst naar de ontsluitingzones 
op de (niet zichtbare) uiteinden van het bouwblok [Wagemans, 2008].  

 
Plafondhoogte / verdiepingshoogte  
De minimale vrije plafondhoogte voor nieuwbouw, volgens artikel 4.20 van het Bouwbesluit 2003, is 
voor een verblijfsgebied bij een woon‐ en een kantoorfunctie beiden 2,6 meter. Meer hoogte dan 
strikt  noodzakelijk  biedt  echter  extra  luxe  en  ruimtelijkheid, wat  bevorderend  is  voor  een  goede 
bruikbaarheid van het gebouw. De Woonkwaliteitwijzer [VACpunt wonen, et al., 2010] geeft aan dat 
een hoogte van minimaal drie meter wenselijk  is en SEV Realisatie  [2007] noemt een vrije hoogte 
van  3,10  meter.  In  het  functieneutrale  gebouw  Solids  IJburg  wordt  zelfs  een  plafondhoogte 
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toegepast  van maximaal  3,6 meter.  Een  eventuele  toepassing  van  een  verhoogde  vloer  of  een 
verlaagd plafond kan de plafondhoogte nog enigszins beperken.  
 
Gebouwontsluiting / toegankelijkheid 
Naast de afmetingen van vrije  indeelbare ruimte  is de toegankelijkheid van het gebouw een kritiek 
punt voor multifunctionele gebruiksmogelijkheden. De toepassing van gangen met een breedte van 
minimaal  1,2 meter  geeft  bijvoorbeeld  ook  aan mindervalide  personen  de mogelijkheid  om  het 
gebouw  te  gebruiken.  Ook  voor  het  vervoer  van  goederen,  bijvoorbeeld  in  een  bedrijfs‐  of 
kantoorgebouw,  zijn  brede  verkeersruimten  een  pluspunt.  De  ontsluiting  van  het  gebouw  in 
verticale zin moet afgestemd worden op de zwaarst mogelijke gebruiksklasse. Daarnaast biedt het 
voordelen  om  ontsluitingszones  te  verdelen  over  het  gebouw,  zodat  het  ook  mogelijk  is  om 
verschillende  gebouwgebruikers  die  een  eigen  ontsluiting wensen  dit  te  kunnen  bieden.  Dit  kan 
bijvoorbeeld  aan  de  orde  zijn  in  verzamelkantoren.  Een  bijkomend  voordeel  is  dat  de  looplijnen 
hierdoor worden verkort, en het aantal vluchtwegen is groter. 
 

Overcapaciteit 
installatietechnische en 
infrastructurele voorzieningen 

 Infrastructurele voorzieningen m.b.t. personenverkeer 

 Infrastructurele voorzieningen m.b.t. leidingverkeer 

 Installaties t.b.v. luchtkwaliteit 

 Installaties t.b.v. thermische behaaglijkheid 

 Installaties t.b.v. hygrische behaaglijkheid 

 Elektrotechnische installaties 

 Werktuigbouwkundige installaties 

 Voorzieningen m.b.t. geluidswerendheid 

 Voorzieningen m.b.t. daglichttoetreding 

 Voorzieningen m.b.t. brandveiligheid 

 
De  installatietechniek van  functieneutrale gebouwen moet toegerust zijn om de zwaarst mogelijke 
functie  te  kunnen  faciliteren. De aanpak hierbij  kan  zijn dat de  installatie bij  voorbaat geschikt  is 
hiervoor of dat het eenvoudig mogelijk is om de installatietechniek op te waarden. Het verschil met 
opwaarderingsflexibiliteit  is  in dit opzicht dat de hoofdfunctie verandert. Het heeft dus niet zozeer 
met een tijdgebonden eisenverandering, maar met functioneel zwaardere gebruiksklasse. Het vooraf 
aanbrengen  van  extra  capaciteit wordt over het  algemeen  gezien  als  een  kostbare maatregel,  er 
wordt  immers geïnvesteerd  in extra’s die wellicht ongebruikt blijven. Een praktijkvoorbeeld  toont 
aan dat dit niet altijd het geval  is. De Van Delft Groep, een  totaalinstallateur met ervaring  in  IFD 
projecten, geeft aan dat 10  tot 15 procent overcapaciteit nauwelijks kostenverhogend werkt  [SEV 
Realisatie,  2007].  Het  moet  per  project  worden  bepaald  welke  investering  nodig  is  voor  een 
functiebrede benadering en of deze als  initiële  investering opweegt  tegen de meerwaarde  tijdens 
het verwachte gebruiksscenario. Vanwege de uitgebreidheid van het onderwerp en de veelheid aan 
oplossingsrichting wordt hier niet in detail op ingegaan. Er is wel een duidelijk onderscheid te maken 
in  de  verschillende  voorzieningen.  Ten  eerste  is  het  onderscheid  tussen  opwekkingsinstallaties, 
infrastructuur en afgiftesystemen. Op het gebied van infrastructuur is onderscheid te maken tussen 
leidingverkeer en personenverkeer. Wat betreft  leidingen gaat het dan om de  leidingen zelf en de 
ruimte voor verticaal en horizontaal transport ervan, zoals schachten en leidingdragende onderdelen 
of  zones.  Personenverkeer  is  in dit  licht  vooral  gericht mechanische hulpmiddelen  zoals  liften  en 
roltrappen. De aanwezigheid van een lift kan het functionele spectrum sterk verbreden. Hoewel het 
Bouwbesluit de aanwezigheid van een  lift pas voorschrijft bij een hoogteverschil van 12,5 meter of 
bij  35.000  m2  vloeroppervlak,  geeft  het  een  impuls  voor  het  multifunctioneel  gebruik  van  het 
gebouw  en  de  toegankelijkheid  voor  alle  mogelijke  gebruikers.  De  installatietechnische 
voorzieningen zijn te verdelen in actieve en passieve systemen. Actieve systemen zijn systemen waar 
direct invloed op is uit te oefenen tijdens het gebruik, zoals de ventilatie, verwarming en koeling en 
het gebruik van data en elektra en sanitaire voorzieningen. Passieve voorzieningen zijn niet direct 
beïnvloedbaar door de gebruiker en worden meetal gedirigeerd door de manier van bouwen en de 
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regelgeving.  Het  gaat  dan  om  akoestisch  comfort,  de  mate  van  daglichttoetreding  en 
brandveiligheidsvoorzieningen. 

 

Overcapaciteit draagconstructie   Ruimtelijke afmetingen 

 Veranderlijke belasting 

 
Een  belangrijke  variabele  voor  functieneutraliteit  is  overcapaciteit  van  de  draagconstructie.  Ten 
eerste  bieden  de  constructieve  onderdelen  in  feite  het  kader  voor  indelingsmogelijkheden.  Dit 
aspect  is  al  eerder  aangekaart  voor  het  bepalen  van  optimale  stramienafmetingen.  Grote  vrije 
overspanningen  hebben  als  direct  gevolg  dat  ook  de  constructieve  onderdelen  zoals  kolommen, 
liggers en vloerdelen en relatief grote afmeting hebben.  In sommige gevallen kan dit hinderlijk zijn 
voor  indelingsmogelijkheden  of  het  leidingverloop.  Hiermee  dient  in  het  ontwerp  nadrukkelijk 
rekening gehouden te worden. 
Een  andere  gebruiksfunctie  betekent  constructief  gezien  ook  een  andere  belasting.  De  extreme 
representatieve waarde  van de  veranderlijke belasting door personen, meubilair en  aankleding  is 
afhankelijk van de gebruiksfunctie. NEN 6702  [NNI, 2001]  schrijft voor de niet‐gemeenschappelijk 
ruimten  in  een  woonfunctie  een  veranderlijke  belasting  van  1,75  kN/m2  voor.  Voor  een 
kantoorfunctie, een gezondheidszorgfunctie en de gemeenschappelijke ruimten in een woongebouw 
geldt 2,5 kN/m2,  indien de ruimte bestemd  is voor bezoekers geldt een veranderlijke belasting van 
3,0 kN/m2.  In geval van een archiefruimte wordt met een extra zware puntlast gerekend van 7 kN 
ten opzichte van 3 kN in een normale situatie. In de praktijk wordt voor een kantoorfunctie vaak een 
veranderlijke belasting  van  4  kN/m2  gevraagd.  Een  functieneutraal  gebouw moet op de  zwaarste 
functie  berekend  worden,  met  als  gevolg  dat  voor  de  lichtere  functies  het  gebouw  aanzienlijk 
overgedimensioneerd zal zijn. De draagconstructie van  functieneutrale projecten als La Fenêtre en 
Solids IJburg is derhalve berekend op een veranderlijke belasting van 4 kN/m2.  
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Appendix §4.3.3 Aanpasbaarheid: voorbeelden en inspiratiebronnen 

In deze appendix bij §4.3.3 worden een aantal voorbeelden van aanpasbaarheid besproken uit de 
natuur en voornamelijk uit de consumentenindustrie. 
 
Een bijzonder voorbeeld van aanpasbaarheid in de natuur (en anders dan in geval van evolutie met 
een  relatief  korte  termijn)  is  die  van  een  speciale  boomsoort  die  groeit  in  Centraal Amerika:  de 
Socratea exorrhiza. Deze boom heeft als bijnaam ‘the walking tree’ en ontleent deze naam aan het 
vermogen om zichzelf anderhalve meter per jaar te verplaatsen. De palmsoort, zie figuur A34, die in 
moerassige gebieden groeit, past zichzelf continu aan zijn omgeving aan om zichzelf een optimale 
positie  te  verschaffen  voor  groei  en  voedingstoffen.  De  breed  uitwaaierende  en  gedeeltelijk 
bovengronds groeiende wortels kunnen zich vertakken en wanneer een betere positie is gevonden, 
laat  de  boom  de wortels  op  een minder  gunstige  plek  afsterven  om  zich  te manifesteren  op  de 
nieuw gevonden stek. 
 

 
 
Fig. A34  – De Socratea exorrhiza, ook wel ‘walking tree’ genoemd24. Op de foto is duidelijk de breed vertakte 
wortelstructuur zichtbaar waarmee de boom zich verplaatst. 

 
In de markt voor consumentenproducten zijn ook veel voorbeelden te vinden van aanpasbaarheid. 
Veelal  gaat  het  hier  om  korte  termijn  aanpassingen  waarvoor  de  producten  ingebouwde 
veranderingscapaciteiten  hebben.  Een  bekend  voorbeeld  van  verregaande modulatie  is  Lego. De 
blokjes en onderdelen zijn in oneindige variaties te combineren vanwege een modulair opgebouwde 
maatvoering en passen praktisch altijd vanwege de gestandaardiseerde verbindingsnoppen.  

                                                            
24 Bron: http://www.flickr.com/photos/dcml/3413642060.jpg 
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Andere  voorbeelden  van  aanpasbaarheid  hebben  vaak  te  maken  met  regelbaarheid  of 
vervormbaarheid, zoals de K‐Swiss schoenen voorzien van ‘tongue twister’, een tong die draaibaar is 
en  beide  kanten  van  een  dessin  voorzien,  of  ‘stripe  shifter’,  waarmee  door  middel  van  het 
veranderen van het uiterlijk van de strepen aan de zijkant van de schoen een gemoedstoestand kan 
worden gecommuniceerd (voor ingewijden). 
 

 
 

 
 
Fig. A35 – De aanpasbare sportschoenen van K‐Swiss, met bovenaan de ‘tongue twister’ en onderaan de ‘stripe 
shifter’25 

 
Ook  in  de meubelbranche wordt  volop  geëxperimenteerd met  aanpasbaarheid. De meubelgigant 
IKEA zorgt door slim te moduleren voor een groot aantal variatiemogelijkheden zodat klanten hun 
kasten, keukens of kinderkamers zoveel mogelijk volgens hun unieke smaak kunnen samenstellen. 
Voorbeelden  van  meubels  die  snel  fysiek  aan  te  passen  zijn,  zijn  uitbreidbare  en  vervormbare 
meubels  zoals  uitschuifbare  boekenkasten  (figuur  A36),  waardoor  de  breedte  van  de  kast  te 
beïnvloeden  is  en uitschuifbare bedden, waardoor  een  eenpersoonsbed  te  transformeren  is naar 
een tweepersoonsbed en vice versa (figuur A37). 

 
Fig. A36 – Uitschuifbare wandkast: aanpasbaar aan beschikbare wandruimte en de benodigde opbergruimte26 

                                                            
25 Bron: http://www.kswiss.com 
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Fig. A37 – Uitschuifbare bedbodem27 

 
Een  voorbeeld  van  reconfiguratie  uit  de  autobranche  is,  afgezien  van  de  standaardisatie  van 
componenten waardoor binnen één type vele opties en varianten mogelijk zijn, de wijze waarop het 
gebruik  kan  worden  afgestemd  op  het  aantal  passagiers.  Zogenaamde  Space  Wagons  zoals  de 
Citroën C4 Picasso, de Opel Zafira en de Renault Espace, zijn  in een oogwenk te transformeren van 
een tweepersoons auto met een enorme laadruimte tot een zevenpersoons ‘minibus’ (figuur A38).  
 

 
 
Fig. A38 – Aanpasbaarheid van het interieur van een Opel Zafira ten behoeve van het aantal zitplaatsen28 

 
Een  veelgebruikt  voorbeeld  van  aanpasbaarheid  is  de  personal  computer.  Reconfiguratie  van 
onderdelen,  uitbreidbaarheid  en  upgradability worden  voor  de  gebruiker mogelijk  gemaakt  door 
standaardisatie  van  technische  besturingssystemen  en  aankoppelingsmogelijkheden  (bijvoorbeeld 
USB‐poorten).  Standaardisatie  en  modulatie  worden  met  betrekking  tot  aanpasbaarheid  vaak 
aangewend  om de  samenstelling  van  componenten  te  kunnen  beïnvloeden  ten behoeve  van het 
uitbreiden  van  een  productrange.  Een  voorbeeld  hiervan  zijn  bijvoorbeeld  de  toepassing  van 
dezelfde  accu’s  in  een  complete  productlijn  van  bijvoorbeeld  mobiele  telefoons  of  elektrisch 
gereedschap voor kluswerkzaamheden.  

                                                                                                                                                                                         
26 Uitschuifkast Duo, bron: http://www.roethlisberger.ch 
27 bron: http://www.sele2.ch 
28 Bron: http://www.autoweek.nl 



 

58 
 



 
Aanpasbaarheid van de draagstructuur 

59 
 

Appendix §12.3 Randvoorwaarden voor de productontwikkeling 

In  §12.3  in  de  hoofdtekst  van  de  dissertatie  is  een  beknopt  overzicht  gegeven  van  de 
randvoorwaarden  die  gelden  bij  de  ontwikkeling  van  de  verplaatsbare  kolom.  In  deze  appendix 
worden de verschillende  randvoorwaarden volledig uiteengezet. Hoewel de  randvoorwaarden het 
product  definiëren  en  daardoor  een  uiterst  belangrijke  rol  vervullen  in  het  ontwikkelingsproces, 
kunnen deze alleen vanwege de uitgebreidheid niet worden opgenomen in de hoofdtekst. Sommige 
gedeeltes uit deze appendix zijn vanwege de belangrijkheid wel aanwezig in de hoofdtekst. Deze zijn 
vanwege de coherentie en leesbaarheid opnieuw opgenomen in onderstaand overzicht. 

A. Gebruikstechnische randvoorwaarden 

De gebruikstechnische randvoorwaarden kunnen worden gezien als het programma van eisen voor 
de  ontwikkeling.  Om  binnen  de  terminologie  van  het  onderzoek  te  blijven  kan  ook  worden 
gesproken van functionele eisen. Dit zijn de voorwaarden waaraan het product moet voldoen zodat 
het  voor  de  gebruiker  naar wens  functioneert.  De  gebruikstechnische  randvoorwaarden  kunnen 
worden  opgedeeld  in  vier  categorieën:  functionaliteit,  uitstraling,  uitvoerings‐  en 
onderhoudsaspecten en kosten. 
 

A1 Functionaliteit 
Het  verplaatsen  van  kolommen  is  alleen  zinvol  wanneer  dit  blijvende  voordelen  biedt  voor  de 
gebruiker. Daarom moet worden  ingeschat onder welke omstandigheden een dergelijke vorm van 
aanpasbaarheid benodigd  is en met welke  regelmaat een verplaatsing uitgevoerd zal worden. Het 
onderzoek  richt  zich,  zoals eerder afgebakend, op een woonfunctie, een woonzorgfunctie en een 
kantoorfunctie gehuisvest in meerlaagse gebouwen met een stalen skeletstructuur.  
 
Frequentie van verplaatsing 
Een  kolomverplaatsing  is  een  ruimtelijke  maatregel  en  heeft  vooral  betrekking  op  de 
indelingsflexibiliteit.  Uit  tabel  4.1  blijkt  dat  de  veranderingstypologieën  ‘5j  Ruimtelijke  indeling 
binnen functiegroep’, ‘5‐10j Wijziging Gebruiksfunctie’, ‘15j Functionele en ruimtelijke herziening’ en 
‘30j  Technische  vernieuwing’  hierbij  een  rol  spelen.  Een  kolom  zou  verplaatst  kunnen  worden 
wanneer de  indeling van een plattegrond gewijzigd wordt en de kolom een obstakel blijkt  te  zijn 
voor een optimale  indeling. De frequentie van aanpassing kan daarmee gemiddeld worden gesteld 
op eenmaal in de vijf jaar.  
 
Stramienafmetingen 
Het  uitgangspunt  van  de  ontwikkeling  is  om met  een  beperkt  constructiegewicht  (bestaande  uit 
vloeren, liggers en kolommen) toch voldoende indelingsflexibiliteit te kunnen bieden. In §8.4.1 is een 
analyse uitgevoerd om erachter te komen bij welke constructieafmetingen het materiaalgebruik en 
het bruto volume minimaal is.  
Hieruit bleek dat bij toepassing van een Slimlinevloer voor alle drie de functies een minimaal gewicht 
van 312‐313 kg/m2 wordt bereikt bij een beukmaat van 3,6 of 4,2 meter en een vloeroverspanning 
van 3,6 meter. Hierbij moet worden opgemerkt dat door het geringe vloergewicht bij een grotere 
overspanning de gewichtstoename beperkt blijft. Het maximum  ligt voor alle drie de functies  in de 
buurt  van  350  kg/m2  in  geval  van  een  beukmaat  van  9 meter  en  een  vloeroverspanning  va  10,8 
meter. Hoewel  dit  verschil  klein  is,  is  het  streven  toch  om  het  totaalgewicht  zo  laag mogelijk  te 
houden. Wanneer  bijvoorbeeld  een  ander,  zwaarder  vloertype  zou worden  toegepast,  heeft  het 
vergroten  van  de  stramienmaat  grotere  gevolgen  voor  het  gewicht.  Het  minimum  ligt  bij  een 
beukmaat van 3,6 meter en vloeroverspanning van 4,8 meter met een gewicht van ongeveer 360 
kg/m2.  Wanneer  de  vloeroverspanning  wordt  verdubbeld  komt  daar  circa  125  kg/m2  bij.  Een 
verdubbeling van de beukmaat betekent een toename van 30 kg/m2. Omdat de dikte van de vloer 
maatgevend  is voor de  totale constructiehoogte,  is het bruto volume het kleinst bij een minimale 
overspanning.  In  de  praktijk  betekent  dit  het  lichtste  vloertype  dat  kan worden  toegepast  tot  3 
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meter overspanning. De netto/bruto volumeverhouding van de constructie  ligt  in dat geval op 91% 
bij  toepassing  van  een  Slimlinevloer  (zie  §8.1.3.1,  fig.  8.9). De  dikte  van  het  vloerpakket  kan  ten 
opzichte van een vloeroverspanning van 10,8 meter met bijna 50% worden gereduceerd (zie §8.4.1, 
fig 8.17). 
In  hoofdstuk  9  is  gebleken  dat  het  verplaatsen  van  kolommen  een meerwaarde  biedt  voor  de 
indeelbaarheid  vanaf  een  stramienafmeting  van  5,4  x  5,4/6,0  m.  Hoe  kleiner  vervolgens  de 
stramienmaten worden, hoe groter de meerwaarde wordt.  
In  §12.2  is  het  totale  gewicht  van  liggers  en  kolommen  bepaald  bij  verschillende  beukmaten  en 
verplaatsingsafstanden. In tabellen A2 en A3 wordt het totale gewicht van liggers en kolommen over 
vier gebouwlagen tussen stramien B en D in het model (zie fig. 12.1) gegeven voor alle maatgevende 
varianten. Het totaalgewicht van de varianten met beukmaten 5,4 en 7,2 meter worden vergeleken 
met de variant met een beukmaat van 3,6 meter, die gesteld  is op 100%.  In de tabellen  is ook het 
basismodel  meegenomen,  waardoor  het  effect  op  het  totaalgewicht  zichtbaar  wordt  door  het 
verplaatsen van kolommen over een bepaalde afstand. Een variant met een beukmaat van 5,4 meter 
zou  bijvoorbeeld  verhoudingsgewijs  anderhalf  keer  zoveel  gewicht  mogen  hebben  voor  een 
vergelijkbaar  resultaat.  Een  variant  met  een  beukmaat  van  7,2  meter  mag  volgens  hetzelfde 
uitgangspunt tweemaal zoveel gewicht hebben.  In dat geval blijft het gewicht per vierkante meter 
immers gelijk.  
 

TOTAALGEWICHT OVER VIER GEBOUWLAGEN IN GEVAL VAN EEN  
WOONFUNCTIE1 (W3,6 = 100%) 

W3,6  W5,4  W7,2 

beukmaat  3,6 m  1,5 x 3,6m= 5,4 m  2,0 x 3,6 m= 7,2 m 

kg  %  kg  %  ‐150% kg  %  ‐200% 

basismodel  2423  100% 3496  144%  ‐6%  5756  238%  +38% 

verplaatsing +/‐ 0,3 m  2477  100% 4308  174%  +24%  7121  288%  +88% 

verplaatsing +/‐ 0,6 m  2764  100% 5123  185%  +35%  8776  317%  +117% 

verplaatsing +/‐ 0,9 m  3047  100% 5591  184%  +34%  9408  309%  +109% 
1 Naar de resultaten van de constructieve haalbaarheidsanalyse uit §Error! Reference source not found.. 
Bij  toepassing  van  een  Slimline‐vloer  met  een  overspanning  van  7,2  meter  en  een  veranderlijke 
vloerbelasting van 1,75 kN/m

2 

 
Tabel A2 – Voor de maatgevende modelvarianten per verplaatsingsafstand  (W3,6 = 100%): Vergelijking van 
totaalgewichten (uit §12.2)over vier gebouwlagen tussen stramien B en D voor een woonfunctie.  

 

TOTAALGEWICHT  OVER  VIER  GEBOUWLAGEN  IN  GEVAL  VAN  EEN 
KANTOORFUNCTIE1 (K3,6 = 100%) 

K3,6  K5,4  K7,2 

beukmaat  3,6 m  1,5 x 3,6m= 5,4 m  2,0 x 3,6 m= 7,2 m 

kg  %  kg  %  ‐150% kg  %  ‐200% 

basismodel  2589  100% 4260  165%  +15%  6983  270%  +70% 

verplaatsing +/‐ 0,3 m  2785  100% 5016  180%  +30%  8521  306%  +106% 

verplaatsing +/‐ 0,6 m  3103  100% 5736  185%  +35%  9829  317%  +117% 

verplaatsing +/‐ 0,9 m  3325  100% 6753  203%  +53%  11358 342%  +142% 
1  Naar  de  resultaten  van  de  constructieve  haalbaarheidsanalyse  uit  §12.2.  Bij  toepassing  van  een 
Slimline‐vloer met een overspanning van 7,2 meter en een veranderlijke vloerbelasting van 4 kN/m2 

 
Tabel A3  – Voor  de maatgevende modelvarianten  per  verplaatsingsafstand  (K3,6  =  100%):  vergelijking  van 
totaalgewichten (uit §12.2)over vier gebouwlagen voor een kantoorfunctie.  
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In het gearceerde deel van de tabellen is te zien in welke mate er verhoudingsgewijs meer of minder 
gewicht optreedt ten opzichte van het uitgangspunt. Hieruit blijkt dat alleen voor de basisvariant bij 
een woonfunctie met een beukmaat van 5,4 meter het gewicht  in verhouding  lager  is dan bij een 
beukmaat  van 3,6 meter.  In  alle  andere  gevallen  is bij deze beukmaat het  gewicht per  vierkante 
meter het laagst. Naarmate de verplaatsingafstand groter wordt, blijken de gewichten steeds verder 
uit  verhouding  te  raken.  Uit  deze  drie  gevallen  kan  geconcludeerd  worden  dat  het  beste  een 
beukmaat van 3,6 kan worden gekozen als liggeroverspanning, zodat het verplaatsen van kolommen 
het  minst  gewichtsverhogend  werkt.  Er  moet  wel  rekening  worden  gehouden  dat  de 
vloeroverspanning  in  deze  gevallen  7,2  m  meter  is.  Bij  een  kleinere  vloeroverspanning  zal  de 
relatieve gewichtsvermeerdering minder snel oplopen, een kleinere beukmaat zal echter gunstiger 
uitpakken,  zoals  ook  zichtbaar  is  in  de  gewichtsverdeling  in  figuur  B4.7  en  B4.8  in  Bijlage  4. Uit 
§12.2.5.1  is wel gebleken dat bij een kleine beukmaat het aantal haalbare verdiepingen het minst 
hoog is. Daar staat echter een aanzienlijke hoeveelheid minder materiaalgebruik tegenover. 
 
Op basis  van bovenstaande gegevens wordt gekozen  voor een  liggeroverspanning  van 3,6 meter. 
Ook een vloeroverspanning van 3,6 meter is optimaal qua gewicht en zorgt bijna voor een minimum 
aan bruto volume  (zie figuur B4.9 en B4.10  in Bijlage 4). Deze afmetingen zijn echter relatief klein, 
zelfs wanneer  een  verplaatsbare  kolom  zou worden  toegepast  is de  kans  groot dat bij dergelijke 
afmetingen  indelingsproblemen  ontstaan,  zeker  wanneer  de  benodigde  ruimtes  een  grotere 
oppervlakte hebben dan 13 m2 (3,6x3,6). Om iets meer vrije ruimte te creëren binnen het stramien 
wordt een enigszins grotere vloeroverspanning gekozen waarbij een verplaatsbare kolom nog wel 
een meerwaarde heeft voor de  indelingsflexibiliteit en ook het constructiegewicht  laag blijft. In het 
licht van deze twee criteria wordt voor dit ontwikkelingstraject gekozen voor een vloeroverspanning 
van  6,0 meter.  Deze  biedt  bij  toepassing  van  een  verplaatsbare  kolom  in  combinatie  met  een 
beukmaat  van  3,6 meter  (3,6m  x  6,0m  =  21,6 m2)  nog  steeds  voldoende meerwaarde  voor  de 
indelingsvrijheid29 en het totaalgewicht is slechts enkele kilo’s hoger (+5kg/m2 t.o.v. het optimum bij 
3,6 m). Bij een vloeroverspanning van 6,6 m is de gewichtstoename in vergelijking met 6,0 m relatief 
groot  (+10 kg/m2  t.o.v. 3,6m) en bij een overspanning van 5,4 meter blijkt het  totaalgewicht  zelfs 
groter te zijn en de vloerdikte gelijk aan een vloer met 6,0 m overspanning. Deze verschillen gelden 
voor alle drie de gebruiksfuncties. Voor de productontwikkeling wordt daarom een  stramienmaat 
van 3,6 x 6,0m gehanteerd.  
 
Gewenste mate van verplaatsbaarheid 
De resultaten uit het experiment beschreven in hoofdstuk 9, tonen dat het wenselijk is om 50% van 
de  kolommen  aanwezig  in  de  vrije  ruimte  te  kunnen  verplaatsen.  Hierin  bleek  ook  dat  een 
verplaatsingsafstand  van 1,2 meter  voldoende mogelijkheden biedt om de  indeelbaarheid  van de 
plattegrond  op  het  gewenste  niveau  te  houden.  De  verplaatsingsrichting  zal  altijd  zijn  in  het 
verlengde  van  de  richting waarin  de  vloerligger  ligt,  ter wille  van  de  praktische  en  constructieve 
haalbaarheid. Uit het experiment in hoofdstuk 9 kwam geen duidelijke voorkeursrichting naar voren. 
De  verwachting  is  dat  een  verplaatsingmogelijkheid  in  twee  richtingen  (op  een  lijn)  voldoende 
indelingsvrijheid  biedt.  Anders  dan  in  het  experiment  kan men  bij  het  indelen  van  een  ruimte 
rekening houden met de richting en afstand waarin de kolom verplaatst kan worden. De verwachting 
is dat het ook mogelijk moet zijn om twee naast elkaar gelegen kolommen verplaatsbaar te maken. 
Dit  is  echter  niet  in  deze  ontwikkeling meegenomen.  In  deze  studie wordt  alleen  de  praktische 
haalbaarheid  van  het  verplaatsen  van  kolommen  onderzocht  middels  de  ontwikkeling  van  een 
product.  Het  uitgangspunt  in  deze  studie  is  daarom  dat  tussen  twee  vaste  kolommen  één 
verplaatsbare kolom aanwezig kan zijn, gelegen in de vrije ruimte.  
 

                                                            
29 Het kantelpunt ligt bij een oppervlakte van 31,2 m2, zoals is aangetoond in §9.6.2.1. 
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A2 Uitstraling 
Een  kolom  kan  prominent  aanwezig  zijn  in  een  ruimte  of  volledig  weg  worden  gewerkt  in  een 
scheidingswand. Voor de gebruiker moet  iedere kolom, dus ook een verplaatsbare, een gevoel van 
veiligheid  oproepen.  De  verplaatsbare  kolom  zal  in  ‘ruststand’  geen  speciale  aandacht  mogen 
trekken en de uitstraling hebben van een normale, niet verplaatsbare kolom. Indien gewenst moet 
de kolom volledig van een afwerklaag kunnen worden voorzien. Het ontwerp van de verplaatsbare 
kolom moet dit mogelijk maken. Dit geldt ook voor de aansluiting aan wanden, plafonds en vloeren.  
 

A3 Uitvoerings‐ en onderhoudsaspecten 
Terwille van de praktische haalbaarheid en de eenvoud om een aanpassing uit  te voeren verdient 
het  de  voorkeur  dat met  zo min mogelijk  handelingen  de  kolom  vrij  kan  worden  gemaakt  van 
afwerklagen  en  aansluitingen,  zodat  de  verplaatsing  in  een  beperkt  tijdsbestek  en met  zo min 
mogelijk  overlast  kan  worden  uitgevoerd.  Droge,  demontabele  en  omkeerbare 
verbindingstechnieken hebben daarbij de voorkeur. Een verplaatsing moet bij voorkeur uitgevoerd 
kunnen worden terwijl het gebouw nog in gebruik is, zodat de mogelijkheid van verplaatsing ook bij 
kleine wijzigingen in de indeling kan worden benut. Het streven is dat het verplaatsen van een kolom 
binnen  één  werkdag  kan  worden  uitgevoerd.  Voor  de  uitvoering  van  de  verplaatsing  is 
zelfwerkzaamheid  geen  optie.  Om  ervoor  te  zorgen  dat  de  faalkans minimaal  is,  dient  voor  de 
uitvoering  van  de  verplaatsing  een  professionele  partij  te  worden  ingeschakeld,  waarbij  een 
verplichte certificering een middel is om de veiligheid tijdens de uitvoering te waarborgen.  
 
De kolom is een constructief onderdeel, maar kan vanwege zijn aanpasbaarheid ook worden gezien 
als  een  bijzonder  inbouwelement.  Omdat  de  werking  afhangt  van  de  staat  van  de  technische 
systemen  die  een  aanpassing  ondersteunen  is  het  van  belang  dat  deze  met  enige  regelmaat 
onderhouden  worden.  Een  vergelijking  kan  worden  gemaakt  met  periodieke  controle  van  een 
verwarmingsketel. Het  is  denkbaar  dat  hiervoor  een  onderhoudscontract  kan worden  afgesloten 
met een erkend bedrijf, die tevens de verplaatsingshandeling voor zijn rekening neemt. In geval van 
een  verhuurcomplex  kan de  verantwoordelijkheid  voor het afsluiten  van een onderhoudscontract 
liggen bij de gebouwbeheerder. 
 

A4 Kosten 
Kosten zijn voor een gebruiker of eigenaar een belangrijk aspect voor de acceptatie van een noviteit. 
De  kosten  gerelateerd  aan  de  verplaatsbare  kolom  zijn:  initiële  kosten,  aanpassingskosten, 
onderhoudskosten, demontagekosten (restwaarde) en winst.  
De  initiële  kosten  zijn  de  kosten  van  de  kolom  in  de  ontwerp‐  en  bouwfase. Hierin  kunnen  een 
gedeelte ontwikkelingskosten worden opgenomen. Verder bestaat de kostprijs uit materiaalkosten, 
fabricage,  afwerking  en  montage.  Een  verplaatsbare  kolom  zal  bij  implementatie  waarschijnlijk 
kostbaarder zijn dan een traditionele kolom. De prijs van een gangbare kolom bestaat voor 25% uit 
materiaalkosten, 38% uit  fabricagekosten, 31% uit afwerkingskosten en 6% uit montagekosten. Op 
grond van deze verdeling zijn de initiële kosten voor een normaal HE180A profiel van 3 meter lengte 
€  380,‐.  Een  HE300A  van  dezelfde  afmeting  kost  €  710,‐  [Bouwen  met  Staal,  2009]30.  Een 
verplaatsbare kolom heeft een belangrijke extra kwaliteit ten opzichte van een normale kolom. Het 
is daarom  geoorloofd dat de  kostprijs hoger  is dan  voor  een  gangbare  kolom. Deze  extra  kosten 
moet echter niet  te zwaar drukken op de totale kosten voor de constructie. Wanneer echter door 
het  verplaatsen  van  de  kolommen  relatief  kleine  overspanningsafstanden  kunnen  worden 
gehanteerd,  wordt  een  substantiële  kostenbesparing,  als  gevolg  van  een  materiaalbesparing, 
haalbaar. Op dat gebied  is dus een voordeel te behalen. Het  is echter ook mogelijk dat  in  indirecte 
zin winst wordt behaald doordat het gebouw een  langere  functionele  levensduur heeft als gevolg 
van  deze  aanpasbaarheidsmaatregel.  Daarnaast  is  het mogelijk  dat  een  indirecte winst  optreedt 
omdat  de  kosten  van  een  herindeling  beperkt  blijven  doordat  de  aanpassingskosten  van  een 

                                                            
30 Prijspeil oktober 2009 
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kolomverplaatsing beperkt zijn. Hoewel het verplaatsen van een kolom extra kosten met zich mee 
brengt, omdat een gespecialiseerde ploeg ter plaatse moet zijn,  is het echter goed mogelijk dat de 
kolomverplaatsing  ervoor  zorgt  dat  andere  verbouwingsmaatregelen,  zoals  het  vervangen  of 
verplaatsen van wanden, niet of in mindere mate hoeven worden uitgevoerd. Aanpassingskosten en 
onderhoudskosten  keren  tijdens  de  levensduur  meerdere  malen  terug.  Door  toepassing  van 
eenvoudige en doeltreffende  technieken kunnen deze periodieke kosten worden geminimaliseerd. 
De  verplaatsbare  kolom  kan  technisch  zo  worden  samengesteld  dat  het  mogelijk  is  om  delen 
eenvoudig  te  scheiden  in  geval  van  demontage  (Design  For  Disassembly)  en  deze  volledig 
herbruikbaar te maken zodat deze een restwaarde hebben. 

B. Technologische randvoorwaarden  

De  technologische  randvoorwaarden  bestaan  uit  de  technische  prestatie‐eisen  waaraan  het  te 
ontwikkelen  product moet  voldoen.  Samen met de  gebruikstechnische  randvoorwaarden worden 
hieruit  de  Ontwerpparameters  en  Ontwikkelingseenheden  bepaald.  De  technologische 
randvoorwaarden weerspiegelen een minimaal prestatieniveau en worden bepaald door de eisen uit 
het Bouwbesluit. De uitgangspunten van Slimbouwen  leiden vervolgens  tot aanvullende eisen. De 
technologische  randvoorwaarden  bestaan  uit:  constructieve,  bouwtechnische,  bouwfysische, 
installatietechnische, uitvoeringstechnische en milieutechnische randvoorwaarden. 
 

B1 Constructieve randvoorwaarden 
De  stramienafmeting  is vastgesteld op 3,6 x 6,0 meter. Dat betekent dat de overspanning van de 
vloer  6,0  meter  bedraagt  en  de  overspanning  van  ligger  3,6  meter.  Als  uitgangspunt  voor  de 
ontwikkeling wordt de modelopbouw gehanteerd uit de constructieve haalbaarheidsanalyse (§12.2). 
Het constructieve systeem waarin de te ontwikkelen verplaatsbare kolommen moeten functioneren 
is  een  geschoord  raamwerk  volledig  bestaand  uit  scharnierende  verbindingen. De  vloerdelen  zijn 
Slimlinevloeren31, de hoofddraagconstructie met staalkwaliteit S355 wordt gevormd door kolommen 
bestaande uit HEA‐profielen en geïntegreerde vloerliggers, waarvoor  in de berekeningen met THQ‐
liggers  is  gerekend.  De  verbindingen  zijn  scharnierend  en  worden  uitgevoerd  als  standaard 
boutverbindingen.  Voor  de  berekeningen  van  de  profielafmetingen  worden  de  rekenregels 
gehanteerd die zijn omschreven in §12.2.3.1.De afmetingen van de te verplaatsen kolommen en de 
direct aangrenzende liggers in het model zijn te vinden in tabel A4.  

                                                            
31  IPE’s h.o.h.  1200mm,  voor woonfunctie  type  IPE  240  (vloerdikte  incl. afwerking:  310mm; gewicht:  2,97  kN/m2),  voor 
woonzorg‐  en  kantoorfunctie  type  IPE  270  (vloerdikte  incl.  afwerking:  340mm;  gewicht:  3,02  kN/m2),  zie  tabel  B3.1  in 
Bijlage 3 
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PROFIELAFMETINGEN HOOFDRAAGCONSTRUCTIE VOOR WOON‐ EN KANTOORFUNCTIE BIJ 4 
GEBOUWLAGEN, STRAMIENAFMETINGEN 3,6X6,0M EN KOLOMVERPLAATSING 1,2M. 

    Profielafmetingen 
Gebouwlaag  Woonfunctie  Kantoorfunctie 

4  Ligger S26/S27/S28  THQ 265x6‐190x15‐400‐10  THQ 265x6‐190x15‐400‐10 

  Kolom S32  HE100A  HE120A 

3  Ligger S23/S24/S25  THQ 265x6‐190x15‐400‐10  THQ 265x6‐190x15‐400‐10 

  Kolom S31  HE120A  HE140A 

2  Ligger S20/S21/S22  THQ 265x6‐190x15‐400‐10  THQ 265x6‐190x15‐400‐10 

  Kolom S30  HE140A  HE160A 

1  Ligger S17/S18/S19  THQ 265x6‐190x15‐400‐10  THQ 265x8‐190x15‐400‐101 

  Kolom S29  HE160A  HE160A 
1 Noodzakelijke verzwaring van lijfplaten (265x8) vanwege extreme dwarskracht, dit is geen standaard profielmaat 

 
Tabel A4 – Profielafmetingen van de voor de ontwikkeling relevante onderdelen van de hoofddraagconstructie 
voor  een  woon‐  en  kantoorfunctie  bij  4  gebouwlagen,  met  stramienafmetingen  van  3,6x6,0m  en  een 
kolomverplaatsing van 1,2m. 

 
In  tabel  A4,  waarin  alleen  de  te  verplaatsen  kolommen  opgenomen  zijn  en  de  direct  hieraan 
gekoppelde  liggers,  is te zien dat de  ligger voor de woon‐ en kantoorfunctie hetzelfde  is. Dat geldt 
ook voor alle vier de gebouwlagen. Vervorming  is maatgevend voor de  ligger en deze THQ‐variant 
heeft  het  laagst  haalbare  eigen  gewicht.  Qua  capaciteit  zal  deze  echter  voor  de  hoger  gelegen 
gebouwlagen overgedimensioneerd zijn.  In de zwaarte van de kolomprofielen  is wel een  toename 
per gebouwlaag te zien en ook is er een verschil tussen de beide functies. De extreme dwarskracht 
(die  optreedt  bij  een  minimale  verplaatsingsafstand  van  0,3  m)  is  in  dit  geval  alleen  nog  van 
betekenis in de ligger op gebouwlaag 1 bij de kantoorfunctie. De lijfplaten moeten over een afstand 
van 2,4 meter worden opgedikt met 2 mm. Dit betekent een gewichtstoename voor de gehele ligger 
van  19  kg.  Het  ligt  in  de  lijn  der  verwachting  dat  wanneer  één  gebouwlaag meer  zou  worden 
toegepast  ook  bij  de  woonfunctie  een  verzwaring  noodzakelijk  is.  De  maximale 
dwarskrachtcapaciteit wordt bij gebouwlaag 1 in het model bijna overschreden.  
 
Volgens bepaling met de integralenmethode uit §12.2.5.1 bedraagt het aantal haalbare verdiepingen 
bij 1,2 m verplaatsing en een stramien van 3,6 x 6,0m voor de woonfunctie 16 gebouwlagen en voor 
de kantoorfunctie 12 gebouwlagen. De verwachting is dat door de toenemende importantie 
van de extreme dwarskracht dit aantal minder hoog  is. Een exact aantal gebouwlagen kan alleen 
worden bepaald door doorrekening van modellen met een toenemend aantal  lagen. Dit  ligt echter 
buiten dit onderzoek. Het is voor het aantonen van de technische haalbaarheid niet relevant om dit 
exact  te bepalen. Voor de ontwikkeling van de verplaatsbare kolom wordt vastgehouden aan het 
bestaande model met vier gebouwlagen. De haalbaarheid van het model met vier  lagen  is  in  ieder 
geval aangetoond.  
 

B2 Milieutechnische randvoorwaarden 
De  randvoorwaarden  op  het  gebied  van  duurzaamheid  zijn  afgeleid  van  de  Slimbouwen 
uitgangspunten. Het verplaatsbaar maken van kolommen is een gevolg van het ter discussie stellen 
van de mate waarin het maatschappelijk  verantwoord  is om op basis  van overdimensionering en 
overcapaciteit  te construeren. De  randvoorwaarden die bij het ontwikkelen van de kolom moeten 
worden  gehanteerd  zijn  niet  exact  in  getallen  uit  te  drukken.  Het  doel  is  om  het  product  zo  te 
ontwikkelen dat een minimale hoeveelheid extra materiaal nodig is en indien bepaalde onderdelen 
moet worden verzwaard dit alleen gebeurt op de plaatsen waar dit daadwerkelijk effectief is. Op die 
wijze is het mogelijk om de milieubelasting te minimaliseren.  
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Wanneer we de  vergelijking maken  van de  gekozen  stramienafmeting  (liggeroverspanning 3,6 m; 
vloeroverspanning  6,0m  met  de  aangenomen  bovengrens  (liggeroverspanning  7,2  m; 
vloeroverspanning  6,0m)  zal  alleen  een  gewichtsverschil  optreden.  De  dikte  van  het  vloerpakket 
verschilt  niet  omdat  de  vloeroverspanning  in  beide  gevallen  gelijk  is  en  de  dikte  van  de  vloer 
maatgevend  is voor het bruto volume. Bij verdubbeling van de beukmaat wordt er echter wel een 
zwaardere vloerligger gebruikt. Voor de woonfunctie is een THQ 256x6‐240x20‐450x12 toegepast en 
bij  een  kantoorfunctie  een  THQ  320x8‐190x25‐400x12.  Deze  hebben  voor  de  vier  berekende 
gebouwlagen  respectievelijk  33%  (26,8kg)  en  46%  (37,2  kg)  meer  gewicht  dan  de  bij  de 
verplaatsbare kolom toe te passen ligger. 
In  tabel  A5 wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  totaalgewichten  van  kolommen  en  liggers  per 
gebouwlaag  tussen  stramienen  B  en  D  in  het model  (zie  figuur  12.4).  Hierbij wordt  tevens  het 
relatieve gewicht gegeven ten opzichte van de bovengrenswaarde. Bij de totale gewichtsbesparing 
voor de hoofddraagconstructie  is te zien dat bij vier gebouwlagen een gewichtsbesparing optreedt 
van 14% (539 kg) bij een woonfunctie en 20% (843 kg) bij een kantoorfunctie. 
 

TOTAALGEWICHT VAN CONSTRUCTIEONDERDELEN PER 
GEBOUWLAAG BIJ STRAMIENAFMETINGEN 3,6X6,0m  

 
 

Bovengrens 
Verplaatsing kolommen in 

twee richtingen 

Type 
Gebouw‐ 
laag 

zonder kolom 
S29(X) S30(X)  
S31(X) S32(X) 

+/‐ 1,2m 
S29(‐1.2) S30(+1.2)  
S31(‐1.2) S32(+1.2) 

W 3,6  

4  880 kg

100% 

728 kg 83% 

3  904 kg 771 kg 85% 

2  936 kg 802 kg 86% 

1  968 kg 834 kg 86% 

K 3,6 

4  981 kg

100% 

747 kg 76% 
3  1014 kg 800 kg 79% 
2  1068 kg 834 kg 80% 
1  1047 kg 886 kg 83% 

 
Tabel A5 – Totaalgewicht van de hoofddraagconstructie op één as (liggers en kolommen) per gebouwlaag bij 
vier  gebouwlagen met  stramienafmetingen  van  3,6x  6,0 meter  en  een maximale  verplaatsingsafstand  van 
1,2m. 

 

B3 Bouwtechnische randvoorwaarden  
De bouwtechnische  randvoorwaarden hebben betrekking op de  technische  samenstelling  van het 
product  en  de  wijze  waarop  de  bouwtechniek  een  aanpassing  kan  ondersteunen.  De  gekozen 
aanpasbaarheidsvorm  is verplaatsbaarheid. De wijze waarop de verplaatsing tot stand zal komen  is 
nog niet bekend. De technische kenmerken van aanpasbaarheid (zie §4.3.2) die  in de ontwikkeling 
relevant zijn, dienen als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de verplaatsbare kolom. 
 
Demontabelheid 
Voor een eenvoudige en snelle uitvoering moeten droge, reversibele verbindingstechnieken worden 
toegepast.  Als  uitgangspunt  kan  een  boutverbinding worden  genomen,  omdat  dit  een  veilige  en 
bekende  verbindingswijze  is  met  de  juiste  kenmerken  ten  aanzien  van  demontabelheid.  De 
verbinding moeten het  toelaten dat na de verplaatsing een  controle kan worden uigevoerd  zodat 
met  voldoende  zekerheid  de  constructieve  functie  van  de  kolom  kan  worden  hersteld  en  de 
veiligheid bij het weghalen van de hulpconstructie gewaarborgd is.  
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Toegankelijkheid  
Om de  verplaatsing  zo  efficiënt mogelijk  te  kunnen uitvoeren moet het  aan  te passen onderdeel 
ongehinderd bereikbaar zijn. Daarnaast moet het om toegang tot het onderdeel te krijgen niet nodig 
zijn om omringende onderdelen te beschadigen of te vervangen. 
Bovenstaand  uitgangspunt  geldt  voor  alle  onderdelen  die  tijdens  de  kolomverplaatsing  een 
verandering ondergaan, zoals de constructieve onderdelen en de afwerkingsmaterialen voor vloer, 
plafond  en  wand.  Toegankelijkheid  betekent  daarnaast  ook  dat  een  verplaatsing  volledig  moet 
kunnen worden uitgevoerd vanaf de verdieping waar de verplaatsing daadwerkelijk plaatsvindt. Het 
moet  bijvoorbeeld  niet  nodig  zijn  om  verbindingen  los  te  maken  via  de  onderliggende  of 
bovengelegen verdieping, omdat deze door een ander in gebruik kan zijn.  
 
Hoogwaardige herbruikbaarheid 
Dit aspect hangt sterk samen met demontabelheid en toegankelijkheid. Het uitgangspunt  is dat na 
demontage van een onderdeel dit zonder of met zeer beperkte herstelwerkzaamheden direct kan 
worden hergebruikt. 
 
Modulatie 
De uitvoering van de constructieve onderdelen kan per gebouw verschillen en de afmetingen van 
liggers  en  kolommen  zijn  per  verdieping  verschillend.  Ongeacht  de  maatvoering  van  het 
constructieve  systeem,  is  het  van  belang  dat  de  kolom,  de  liggerverbinding  en  een  eventuele 
hulpconstructie,  inzetbaar  zijn  zonder  dat  uitzonderingen  op  het  systeem  hoeven  te  worden 
gemaakt. Door een moduulmatige samenstelling van de verschillende onderdelen is het mogelijk om 
oplossingen met variërende eigenschappen naadloos in een hoofdsysteem in te passen. Het heeft de 
voorkeur dat het  systeem uit  zo min mogelijk onderdelen  en  varianten bestaat  terwijl  een  grote 
range aan constructie‐uitvoeringen gerealiseerd kan worden.  
 

Standaardisatie 
Aansluitend aan de principes van modulatie kan standaardisatie de uitvoering vergemakkelijken en 
de  productiekosten  omlaag  brengen.  De  verschillende  onderdelen  in  de  productrange  moeten 
worden voorzien van een gestandaardiseerde verbindingswijze waardoor compatibiliteit  tussen de 
verschillende onderdelen verzekerd is. Door middel van standaardisatie is het mogelijk om een groot 
scala  aan mogelijkheden  te  bieden  (bijvoorbeeld  verschillende  typen  kolommen)  zonder  dat  dit 
prijsopdrijvend werkt.  
 
Desintegratie 
Desintegratie heeft tot doel om onderdelen, die technische en/of functioneel wezenlijk verschillen, 
te ontkoppelen ten behoeve van de aanpasbaarheid. Hoewel een kolom net als een vloerligger een 
dragende functie heeft, mag deze technisch niet dermate verweven zijn dat aanpasbaarheid wordt 
bemoeilijkt. Dit aspect is tevens afhankelijk van de demontabelheid en de toegankelijkheid. In §6.1 is 
het principe van ontkoppeling  toegelicht. Onderdelen die een verschillende  functie hebben  (zowel 
voor, tijdens als na de verplaatsing van de kolom) moeten bij voorkeur niet technisch gekoppeld zijn. 
Wanneer onderdelen sterk gekoppeld zijn is het mogelijk dat door een aanpassing in technische zin 
ook de functionaliteit of de technische kwaliteit van een ander onderdeel verandert, zonder dat dit 
de bedoeling  is. Zo mag een kolomverplaatsing er niet de oorzaak van zijn dat de vervorming van 
een ligger buiten de gestelde grenswaarden komt. 
 

Integratie 
Dit  aspect  kan  worden  gezien  als  het  omgekeerde  van  desintegratie,  maar  kan  alleen  worden 
toegepast wanneer de werking van het product dit toelaat.  Integratie van onderdelen zorgt ervoor 
dat het aantal verschillende onderdelen wordt geminimaliseerd, waardoor de productsamenstelling 
kan worden  vereenvoudigd. Onderdelen die nooit  afzonderlijk  aangepast  zullen worden en  in elk 
stadium  van  het  functioneren  van  het  product  gelijktijdig  hun  functie  uitvoeren  en  daarbij  niet 
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afhankelijk zijn van wijzigen aan andere onderdelen, kunnen  technisch gekoppeld worden.  In  feite 
worden meerdere  onderdelen  samengevoegd  tot  één  onderdeel,  waardoor  een  hoge mate  van 
prefabricage te realiseren  is. Dit  leidt ertoe dat het product eenvoudiger wordt en dat de kwaliteit 
van de samengevoegde onderdelen beter kan worden gegarandeerd. 
 

B4 Bouwfysische randvoorwaarden 
Bouwfysische  eisen  voor  licht,  vocht,  warmte  en  ventilatie  spelen  voor  de  ontwikkeling  van  de 
verplaatsbare  kolom  geen  rol.  Er  zijn  wel  bouwfysische  eisen  te  stellen  ten  aanzien  van  de 
brandwerendheid en geluidswering.  
Voor de brandwerendheid geldt, volgens afdeling 2.2  ‘Sterkte bij brand’ uit het Bouwbesluit, voor 
nieuwbouw  met  vloeren  van  een  verblijfsgebied  hoger  gelegen  dan  13  meter  de  eis  van  een 
brandwerendheid  van  120  minuten,  voordat  de  uiterste  grenstoestand  van  de  constructieve 
onderdelen  mag  worden  bereikt.  Met  behulp  van  NEN  6072  ‘Rekenkundige  bepaling  van  de 
brandwerendheid  van  bouwdelen:  Staalconstructies’  [NNI,  1991]  kan  de  brandwerendheid  van 
onderdelen  van  de  staalconstructie  worden  bepaald.  Op  basis  van  de  eis  van  120  minuten 
brandwerendheid is te bepalen welke maatregelen (opschuimende of niet‐opschuimende bekleding) 
benodigd zijn. 
Voor de geluidwering van contactgeluid en  luchtgeluid zijn er verschillende eisen voor ruimten die 
wel  of  niet  binnen  dezelfde  gebruiksfunctie  liggen.  Volgens  afdeling  3.3  (artikel  3.16)  uit  het 
Bouwbesluit  geldt  tussen  twee  ruimten  binnen  dezelfde  woonfunctie  dat  de  geluidsoverdracht 
minimaal  ‐20  dB moet  zijn.  Volgens  afdeling  3.5  ‘Geluidwering  tussen  ruimten  van  verschillende 
gebruiksfuncties, nieuwbouw’ (artikel 3.17) geldt voor de geluidsoverdracht tussen verblijfsgebieden 
van woonruimten gelegen in een woongebouw een eis voor luchtgeluid van 0 dB en een eis van 5 dB 
voor contactgeluid. Voor een kantoorfunctie en een gezondheidszorgfunctie geldt in beide gevallen 
een  eis  van  0  dB.  Bij  verbouw, wat  feitelijk  een  aanpassing  is,  geldt  dat  een  ontheffing  van  de 
geluidwering kan worden afgegeven van maximaal 10 dB (artikel 3.16 & 3.20). De vereiste  isolatie‐
index om aan de geluidsweringseisen  te  voldoen  kan worden bepaald met behulp  van NEN 5077 
‘Geluidwering in gebouwen’ [NNI, 2001a]. 
 

B5 Installatietechnische randvoorwaarden 
Bij de ontwikkeling van verplaatsbare kolom zijn  installatietechnische eisen weinig relevant. Op de 
werking van de installatie heeft de kolom geen invloed. De kolom kan in de verplaatsingzone echter 
wel  invloed  uitoefenen  op  het  verloop  van  leidingen. De  verplaatsingszone  kan  het  beste  zoveel 
mogelijk worden vrijgehouden van leidingdistributie. Wanneer een Slimline vloer of een ander type 
leidingvloer wordt toegepast moet dit geen problemen opleveren. Integratie van leidingen (feitelijk 
een  bouwtechnisch  aspect)  kan  voorkomen  wanneer  de  kolom  voor  verticale  leidingdistributie 
wordt  gebruikt. Omdat  enkel  50%  van  de  kolommen  aanpasbaar  zijn,  is  het  echter mogelijk  om 
eventuele stijgpunten te concentreren op punten waar vaste kolommen zijn geplaatst. Integratie  is 
mogelijk  wanneer  in  kolommen  interfaces  zijn  ingebouwd,  zoals  schakelaars  of 
verwarmingsapparaten.  Ook  deze  moeten  bij  voorkeur  elders  worden  aangebracht  om  de 
aanpassing te vereenvoudigen.  
 

B6 Uitvoeringstechnische randvoorwaarden  
Ten  aanzien  van  de  gebruikstechnische  randvoorwaarden  zijn  in  §12.3.1  al  een  aantal 
uitvoeringstechnische  eisen  opgesteld.  Zo  is  bepaald  dat  de  uitvoerende  partij  bij  een 
kolomverplaatsing  een  gespecialiseerd  en  gecertificeerd  bedrijf moet  zijn,  vanwege  de  veiligheid. 
Daarnaast moet het mogelijk zijn om een verplaatsing binnen een werkdag uit te voeren met 2 tot 4 
personen. Wat betreft de  technische ontwikkeling  van het product  zijn er nog een aantal andere 
uitvoeringstechnische randvoorwaarden die nadere aandacht verdienen. 
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Veiligheid  
De veiligheid tijdens de verplaatsing moet te allen tijde gewaarborgd zijn. Dat de verplaatsing alleen 
mag worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf biedt daarbij houvast. Daarnaast moet per 
gebouw,  waarin  verplaatsbare  kolommen  zijn  toegepast  een  veiligheids‐  en  gezondheidsplan 
worden opgesteld, met daarin instructies ten aanzien van het verplaatsen en een gebouwgebonden 
technisch  dossier,  opgesteld  door  de  ontwerpers  van  het  bouwwerk.  In  dit  plan  worden 
controlemomenten  en  de  wijze  van  controleren  opgetekend  ten  aanzien  van  de  constructieve 
zekerheid.  Het  bevat  de  uitgangspunten  en werkvolgorde  voor  de  verplaatsing  en  er wordt  een 
meetmethode omschreven waarmee de vervormingen van de constructie kan worden gemonitord 
voor, tijdens en na de verplaatsing. Per kolom wordt op deze wijze een logboek bijgehouden waarin 
de  uitvoerende  partij  verplaatsingen,  vervormingen  en  eventuele  onderhoudsbeurten  moet 
optekenen. 
 
Positioneren van de kolom 
Bij verplaatsing moet de kolom op de nieuwe plaats in de juiste positie worden teruggeplaatst. Dit 
positioneren dient bij voorkeur met beperkte inspanning en met zo min mogelijk stelwerk te worden 
uitgevoerd. De kolom heeft zes vrijheidsgraden, drie translatierichtingen en drie rotatieassen. Deze 
vrijheidsgraden kunnen worden opgeheven door middel van eveneens zes positioneerpunten [Maas, 
Vissers, 1996]. Om positioneerpunten te bepalen moet rekening gehouden met de stijfheid van het 
object, de maatafwijkingen en toleranties van het object en de toekomstige plaats en de 
bereikbaarheid van de positioneerpunten. Positioneerpunten kunnen worden bepaald aan de hand 
van referentiepunten. Bij montage wordt een positioneerpunt direct in relatie gebracht met een 
referentiepunt. Referenties kunnen de vorm hebben van montagemarkeringen als resultaat van 
uitzetwerk, gestelde aanslagen met of zonder nastelmogelijkheid, of punten van de naburige 
constructie. Het heeft de voorkeur om met gestelde aanslagen of punten van de naburige 
constructie te werken als referentiepunten. Het positioneerpunt kan vrij of gedwongen met de 
referentie in relatie worden gebracht. Gedwongen positioneren heeft de voorkeur omdat 
stelwerkzaamheden daardoor overbodig zijn. Bij gedwongen positioneren worden één of meer 
vrijheidsgraden opgeheven, afhankelijk van de vorm van de aanslag. Een aanslag kan bijvoorbeeld 
bestaan uit een boutgat of een nok. In sommige gevallen worden bij een aanslag alleen de grove 
positie bepaald, bijvoorbeeld bij een slobgat. In dat geval kan met behulp van nastellen de juiste 
positie worden bepaald. Gedwongen positioneren is goed te bewerkstelligen wanneer er met 
geprefabriceerde onderdelen wordt gewerkt, die doorgaans maatvast en een hoge 
productiekwaliteit hebben.  
 
Hulpconstructie tijdens verplaatsing 
Alvorens de kolom te verplaatsen moet deze spanningvrij worden gemaakt. Hierbij moet door een 
ander element de krachtenafdracht overgenomen worden met zo min mogelijk (ongewenste) 
vervormingen. De nieuwe kolompositie zorgt ervoor dat de vervorming van de aangrenzende liggers 
wijzigt. De transitie tussen de oude en nieuwe situatie moet geleidelijk worden bewerkstelligd. Een 
hulpconstructie die tijdelijk de constructieve functie overneemt en de vervorming van de ligger 
reguleert kan hierbij uitkomst bieden. Omdat het gebouw nog in gebruik is en de vervorming binnen 
de bruikbaarheidsgrenstoestand moet blijven moeten zware eisen worden gesteld aan de 
hulpconstructie, vergelijkbaar met een normale kolom, zodat de veiligheid gewaarborgd is. De 
hulpconstructie moet de mogelijkheid bieden om ruimte te maken voor het verplaatsen van de 
kolom en vooraf in te spelen op de nieuwe vervormingsituatie. Door controlemetingen van de 
vervormingen tijdens de verplaatsing is het mogelijk om de ruimte tussen de liggers bij te stellen. De 
kolom zal altijd dezelfde afmetingen houden, omdat dit in de uitgangssituatie bij nieuwbouw ook zo 
zou zijn. Wanneer de lengte van kolommen zou worden bijgesteld bij een verplaatsing heeft die 
invloed op de vervorming van de totale constructie. De hulpconstructie neemt tijdelijk de functie 
over van de kolom, aan de stabiliteit en de standzekerheid worden daarom de hoogste eisen gesteld.  
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Hulpmiddelen bij verplaatsing 
De  werkzaamheden  rondom  de  kolomverplaatsing  moeten  uitgevoerd  kunnen  worden  met 
materieel dat vervoerbaar en manoeuvreerbaar  is via de aanwezige voorzieningen voor personen‐ 
en goederenverkeer in een in gebruik zijnd gebouw. De afmetingen en het gewicht van onderdelen 
moeten om die redenen worden beperkt, zodat vervoer via een  lift van beperkte grootte mogelijk 
blijft. Anderzijds kan de ontwerper rekening houden met de benodigde capaciteit bij de keuze van 
het lifttype.  
De  verplaatsing  moet  uitgevoerd  kunnen  worden  met  2  tot  4  personen  (Arbo:  tilgewicht  van 
maximaal 25 kg handmatig of 50 kg met twee personen [Sdu uitgevers bv, 2006]). Het gewicht van 
een kolom zal in vrijwel alle gevallen meer dan 50 kg bedragen. Om die reden mogen afzonderlijke 
onderdelen niet meer wegen dan 50 kg, of moeten verplaatst worden met een hulpmiddel.  
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Appendix  §14.1.2  CASE  2:  Woonzorgfunctie  –  upgrade  van  installatietechnische 
voorzieningen 

In case study 2 is sprake van dezelfde gebouwopzet als in case study 1. Het gebouw biedt nu echter 
plaats  aan  een  aantal woonzorgappartementen. Dit  zijn  één‐  of  tweepersoonswoningen  bedoeld 
voor senioren. Het ingepaste programma van eisen is een variant op het PVE dat is toegepast in het 
experiment  omschreven  in  hoofdstuk  9  (zie  bijlage  5  voor  oorspronkelijke  PVE).  Het  gebouw  is 
voorzien  van  een  stalen  skeletconstructie.  De  vloerdelen  bestaan  uit  kanaalplaatvloeren,  de 
binnenwanden  zijn opgebouwd uit  kalkzandsteenblokken.  In  figuur A39  is de uitgangsplattegrond 
getoond. Voor de case study wordt alleen het appartement rechtsonder meegenomen. 
 

 
 
Fig. A39 ‐ Uitgangssituatie van de woonzorgfunctie in case study 2. Alleen het gearceerde appartement wordt 
in de case study behandeld. 

 

Stap 1: Scenario‐omschrijving 
De  ontwikkelende  partij,  een wooncorporatie,  verwacht  in  de  toekomst  onder  de  senioren  een 
toenemende behoefte aan voorzieningen voor communicatie, veiligheid en klimaatbeheersing in de 
woning. Er zijn verschillende invloedsfactoren te benoemen die deze verandering in gebruikerseisen 
veroorzaken  (§3.1.1). Maatschappelijk  gezien  is  er  een  toenemende  behoefte  aan  veiligheid.  Een 
gebruikersontwikkeling  op  collectief  niveau  is  een  toename  van  de  levensverwachting.  Senioren 
willen daarnaast langer zelfstandig kunnen wonen en hebben behoefte aan een hoog comfortniveau 
en een specifieke zorgvraag. Momenteel zijn er domotica‐voorzieningen beschikbaar in de markt die 
de  zorg‐  en  servicebehoefte  van  de  bewoners  op  individueel  niveau  kunnen  vervullen. Deze  zijn 
echter nog relatief duur en de betreffende woningcorporatie verwacht in een aantal jaren een vlucht 
in  de  technische  ontwikkelingen  op  dit  gebied,  die  de  voorzieningen  beter  betaalbaar maakt. De 
veranderingstypologie  die  in  dit  geval  volgens  §3.1.3  kan  worden  gehanteerd  is  ‘15j  Upgrade 
comfortniveau’.  
Er moet  ruimte worden gemaakt om  in de  toekomst domotica‐voorzieningen  in de woning op  te 
kunnen nemen en om de reeds aanwezige installatietechnische voorzieningen te kunnen upgraden. 
Er wordt besloten om de mogelijkheden te onderzoeken voor het creëren van een vaste leidingzone 
waarin de  installatiestructuur  is geplaatst zodat tijdens de gebruiksfase eenvoudig aanpassingen en 
aanvullingen kunnen worden gerealiseerd.  
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Stap 2 t/m 5: Functionele eisen in relatie tot gebouwonderdelen  
Stap 2: Identificatie en prioritering van functionele eisen 
De  functionele  eisen  die  in  dit  geval  aan  verandering  onderhevig  zijn  in  onderstaand  overzicht 
getoond, daarachter is tussen haakjes de score gegeven na prioritering van de functionele eisen met 
behulp van een rangordescorematrix, die aan het einde van deze appendix is getoond.  

 Upgradebaarheid installaties      (17) 

 Individueel regelbaarheid binnenklimaat  (20) 

 Domotica‐toepassingen       (22) 

 Data voorzieningen / m2      (12) 

 Capaciteit data          (10) 

 Communicatie          (12) 
Hieruit  blijkt  dat  de  functionele  eisen  die  voor  dit  scenario  het meest  belangrijk  zijn  betrekking 
hebben  op  de  automatisering,  veranderbaarheid  en  de  individuele  regelbaarheid  van  de 
installatievoorzieningen. 
  
Stap 3: Bepaling van het type gebruiksflexibiliteit 
Op basis van de scenario‐omschrijving en de geselecteerde veranderingstypologie (zie tabel 4.1) kan 
worden geconcludeerd dat in dit geval opwaarderingflexibiliteit benodigd is. Dit komt ook tot uiting 
in het type functionele eisen dat het meest relevant is. 
 
Stap  4:  Identificatie  van  aanwezige  gebouwonderdelen  in  het  ontwerp  en  analyse  van  de 
samenstelling van de bouwtechnische onderdelen 
De  gebouwconstructie  is  opgebouwd  met  een  stalen  skeletstructuur  en  de  vloer  bestaat  uit 
kanaalplaatvloerelementen.  In  de  dekvloer  zijn  leidingen  voor  de  W‐  en  CV‐installatie  en  de 
ventilatiekanalen  ingestort.  De  E‐voorzieningen  komen  vanuit  een  ingestorte  centraaldoos 
(lichtpunt) in het plafond, aftakkingen voor stopcontacten en schakelaars worden via de bovenzijde 
van  de  wand  aangevoerd  vanuit  het  plafond.  De  binnenwanden  zijn  opgebouwd  uit  verlijmde 
kalkzandsteenblokken van 70 mm dikte. De woningscheidende wand  is uitgevoerd met een spouw. 
De  gevelelementen  zijn  volledig  geprefabriceerde  houtskeletbouwelementen  die mechanisch  zijn 
bevestigd aan consoles aan de staalconstructie.  
 
Stap 5:  Identificatie  van gebouwonderdelen die  een belangrijke  invloed hebben op de  Functionele 

Eisen met behulp van de methode Quality Function Deployment (QFD) 
De  QFD‐matrix  waarin  de  invloed  van  gebouwonderdelen,  geclassificeerd  volgens  de    NL‐Sfb 
Elementenmethode [BNA, 2005], op de relevante functionele eisen  is gewaardeerd,  is getoond aan 
het einde van deze appendix.  In deze  tabel  zijn alleen de gebouwonderdelen opgenomen die van 
invloed  zijn om de  tabel overzichtelijk  te houden. De gebouwonderdelen die van belang  zijn voor 
vervulling  van  het  scenario  zijn  opgesomd  in  tabel  A6  en  voorzien  van  de  relatieve  importantie 
volgens de QFD‐matrix. 
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RELEVANTE GEBOUWONDERDELEN EN RELATIEVE IMPORTANTIE 
IN STAP 5 

Nl‐Sfb 
codering 

Gebouwonderdeel 
Relatieve 

importantie1 

51  Warmteopwekking  2.4 
52  Afvoeren  0.2 
53  Water  0.2 
54  Gassen  0.2 
55  Koude‐opwekking  3.8 
56  Warmtedistributie  2.7 
57  Luchtbehandeling  3.6 
58  Regeling klimaat en sanitair  5.8 
61  Centrale elektrotechnische 

voorzieningen 
1.5 

62  Krachtstroom  6.5 
63  Verlichting  2.7 
64  Communicatie  2.5 

1 voor scoreopbouw, zie tabellen aan einde van deze appendix 

 
Tabel A6 – Relatieve importantie van gebouwonderdelen in relatie tot de relevante functionele eisen 

 
In deze stap worden alleen de directe relaties tussen het vervullen van de functionele eisen en de 
verschillende  gebouwonderdelen weergegeven.  Het  hoogst  scorende  onderdeel  is  krachtstroom. 
Dat  is echter niet vanwege de benodigde aanwezigheid van stopcontacten, maar omdat domotica 
toepassingen binnen deze klasse vallen. Een elektriciteitsvoorziening speelt wel een ondersteunende 
rol,  maar  heeft  niet  direct  betrekking  op  de  functionele  eis.  Ook  andere  installatietechnische 
onderdelen  hebben  een  hoge  importantie,  bijvoorbeeld  regeling  van  klimaat  en  sanitair  en 
voorzieningen voor ruimtetemperatuur en  luchtbehandeling.  In het scenario  is het niet van belang 
dat deze systemen aanwezig zijn, maar dat er ruimte  is om deze  in de toekomst te plaatsen.  In de 
volgende stap worden al deze voorzieningen voor de duidelijkheid onder één noemer geplaatst met 
het onderdeel 62‐krachtstroom. Dit vertegenwoordigt dan in feite ruimte voor leidingdistributie. 
 

Stap 6 & 7: Aanpassingsoplossingen en bouwtechnische samenhang 
Stap  6:  Selectie  van  geschikte  vorm  van  aanpasbaarheid  voor  de  in  stap  5  geïdentificeerde 
gebouwonderdelen en beschrijving van de geschikte oplossingsvarianten 
Er  dient  ruimte  te  worden  opgenomen  om  op  termijn  domotica‐voorzieningen  en  andere 
comfortverhogende  installatietechnische voorzieningen  toepasbaar  te maken.  Interfaces, sensoren 
en  apparaten  van  dergelijke  voorzieningen  worden  vaak  op/in  wanden  geplaatst.  De  globale 
oplossing  is daarom het vormen van een eenvoudig toegankelijke  leidingzone nabij de wanden van 
ieder ruimte. Dit moet bij voorkeur een ringleiding zijn, met voldoende ruimte om  leidingen op  te 
nemen voor elektra, data, verwarming/koeling en  luchtbehandeling. Deze kan geplaatst worden  in 
de  vloer‐  of  plafondzone.  In  figuur A40  is  te  zien  hoe  deze  ringleiding  in  de  huidige woning  kan 
worden geplaatst, zodat deze alle ruimten kan voorzien van de benodigde installaties. 
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Oude situatie  Nieuwe situatie na aanpassing 

 
Fig. A40 – Als gevolg van een verwachte behoefte aan domotica‐voorzieningen wordt besloten om hiervoor een 
installatiezone op te nemen nabij de wanden van de ruimten, zodat nieuwe voorzieningen op termijn eenvoudig 
kunnen worden opgenomen in de woning.  

 
In deze case is alleen de horizontale leidingdistributie meegenomen. De aanpasbaarheidsvormen die 
geschikt  zijn  (zie  §4.3.1)  zijn  opwaardeerbaarheid  en  vervangbaarheid.  Horizontale  distributie 
volgens het zoneplan  in figuur A40 moet via de horizontale delen zoals de vloer of het plafond om 
geen ruimtelijk obstakel te vormen. Het belangrijkste kenmerk van de leidingzone moet zijn dat deze 
toegankelijk blijft. Verticale distributie vanaf de leidingzone, bijvoorbeeld via de wanden, zou in een 
andere case kunnen worden uitgewerkt. Interfaces van aansluitingen, zoals bedieningspanelen zitten 
vaak op ooghoogte,  terwijl wandcontactdozen meestal op 30  cm  van de  vloer worden  geplaatst. 
Sensoren  voor bijvoorbeeld bewegingsdetectie worden weer meestal nabij het plafond  geplaatst. 
Hiervoor moet buiten deze case een passende oplossing worden gevonden. 
 
De oplossingsvarianten die zijn gegenereerd in deze case zijn de volgende: 
 
Oplossingsvariant 1:  Tijdens de bouw worden in vloeren en wanden sparingen aangebracht in de 

kanaalplaatvloer waarin kanalen worden aangebracht die van de bovenzijde 
te openen zijn 

 
Oplossingsvariant 2:  In  plaats  van  een  kanaalplaatvloer  wordt  een  Slimline‐vloer  toegepast, 

voorzien  van  een  demontabele  topvloer.  Hiermee  kan  in  feite  de  gehele 
vloer als leidingruimte worden benut.  

 
Oplossingsvariant 3:   Tegen het plafond wordt een  (te openen) koof aangebracht waaronder de 

binnenwanden  worden  geplaatst.  De  aanvoer  van  deze  koof  is  via  de 
(verticale) hoofdschacht. 

 
Oplossingsvariant X:   Ter  referentie  wordt  geen  aanpasbaarheidsmaatregel  toegepast,  maar 

worden ter plekke over 15 jaar sleuven in de dekvloer gefreesd ten behoeve 
van leidingruimte.  
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Stap 7:  Bepaling van de mate van bouwtechnische  samenhang  tussen de oplossingsvarianten voor 
aanpasbaarheid en de overige gebouwonderdelen met behulp van de Coupling Index 
Aan  het  einde  van  dit  appendix  zijn  de matrices  voor  de  Coupling  index  te  vinden  voor  de  drie 
oplossingsvarianten en de referentiemaatregel. De mate waarin de leidingzone (opgenomen als 62: 
krachtstroom) informatie levert voor de andere onderdelen is het laagst voor de koofoplossing (14). 
De andere twee varianten liggen daar net boven (beiden 17), en het nemen van geen maatregelen is 
het hoogst  (25). De verschillen  tussen de varianten zijn dus niet groot, maar wat opvalt  is de CI‐S 
voor de constructieve vloer en de binnenwand. Bij uitvoering van een koof tegen het plafond  is de 
CI‐S  van  de  vloer  naar  de  koof  laag  (3),  deze  is  immers  niet  ermee  verweven,  maar  eronder 
geplaatst. Toepassing van een Slimlinevloer geeft een CI‐S van vloer naar  leidingzone van slechts 7, 
het  is  namelijk  relatief  gemakkelijk  om  het  leidingverloop  te  veranderen  indien  er  iets  in  de 
vloerconstructie verandert. Toepassing van een sparing geeft een CI‐S voor de vloer van 21, slechts 8 
punten  lager dan voor de referentiemaatregel. Dit  is mogelijk te wijten aan het feit dat de sparing 
weliswaar toegankelijk is, maar een bouwtechnische wijziging moeilijk is door te voeren, de sparing 
heeft namelijk een vaste plek.  
Een ander punt van aandacht is de CI‐S van de binnenwand naar de leidingzone. De binnenwanden 
zijn  van  kalkzandsteen  en  daardoor  is  het  vrij  arbeidsintensief  om  een  aanpassing  te maken. Dit 
resulteert  in hoge Coupling  Indices voor alle gevallen. Het  is daarom aan te bevelen om een wand 
toe  te  passen waarin  eenvoudig  installatietechnische  voorzieningen  aan  te  brengen  zijn. Dit  kan 
bijvoorbeeld de gekozen systeemwand uit de eerste case study zijn. 
 
Op basis van de CI‐matrices en de beoogde oplossingsstrategie is het mogelijk om de handelingen in 
het aanpassingsproces per oplossingsvariant te identificeren, zie tabellen A7 a t/m d. De handelingen 
die  voor  alle  varianten  hetzelfde  zijn,  zoals  het  aanbrengen  van  de  leidingen  worden  niet 
meegenomen in de uiteindelijke beoordeling van de efficiëntie. 
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OPL. 1: HANDELINGEN IN AANPASSINGSPROCES BIJ VOORAF AANGEBRACHTE SPARINGEN 

volgorde   Omschrijving 

1  Verwijderen vloerafwerking 
2  Openen afdekking sparingen 
3  Aanbrengen leidingwerk 
4  Sluiten afdekking sparingen 
5  Terugplaatsen vloerafwerking 

 

OPL. 2: HANDELINGEN IN AANPASSINGSPROCES BIJ SLIMLINE VLOER 

volgorde   Omschrijving 

1  Verwijderen vloerafwerking 
2  Verwijderen topvloer 
3  Aanbrengen leidingwerk 
4  Terugplaatsen topvloer 
5  Terugplaatsen vloerafwerking 

 

OPL. 3: HANDELINGEN IN AANPASSINGSPROCES BIJ PLAFONDKOOF 

volgorde   Omschrijving 

1  Openen zijwand koof 
2  Aanbrengen leidingwerk 
3  Sluiten zijwand koof 

 

OPL. X: HANDELINGEN IN AANPASSINGSPROCES BIJ GEEN MAATREGELEN 

volgorde   Omschrijving 

1  Verwijderen vloerafwerking 
2  Sleuven frezen
3  Aanbrengen leidingwerk 
4  Afsmeren sleuven 
5  Terugplaatsen vloerafwerking 

 
Tabel A7 a, b, c en d – Handelingen van wezenlijk verschillende aard  in het aanpassingsproces voor de drie 
oplossingsvarianten.  

 

Stap 8 t/m 10: Vergelijking, selectie en toetsing 
Stap 8:  Kwantificering  van  de  keuzefactoren  aanpassingsinspanning,  tijdsduur,  kosten  en 
milieubelasting 
Voor  alle  oplossingsvarianten  wordt  op  basis  van  de  handelingen  in  het  uitvoeringsproces  per 
variant  afzonderlijk  de  mate  van  aanpassingsinspanning,  benodigde  tijdsduur,  kosten  en 
milieubelasting bepaald. De  totaaloverzichten  zijn  terug  te  vinden aan het eind  van dit appendix. 
Hieronder worden alleen de totaalscores gegeven.  
 
Aanpassingsinspanning 
De handelingen die specifiek voor de oplossingsvarianten zijn, zijn voorzien van een score voor de 
mate van overlast. Daarnaast is bepaald wat de tijdsduur in benodigde manuren is per handeling. In 
tabel A8 a t/m d is de aanpassingsinspanning voor de drie oplossingsvarianten af te lezen. 
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Handeling To
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t

1 Verwi jderen vloerafwerking 5 2.3 11.4

2 Openen afdekking sparingen 4 3.8 15.2

4 Sluiten afdekking sparingen 4 5.7 22.8

5 Terugplaatsen vloerafwerking 5 5.7 28.5

Totaal 18 17.5 77.9

MANUREN  X OVERLAST SPARINGEN

   

Handeling To
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 x
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1 Verwi jderen vloerafwerking 5 2.3 11.4

2 Verwi jderen topvloer 6 2.3 13.7

4 Terugplaatsen topvloer 7 3.4 23.9

5 Terugplaatsen vloerafwerking 5 5.7 28.5

Totaal 23 13.7 77.5

MANUREN  X OVERLAST SLIMLINE VLOER
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1 Openen zi jwand koof 5 3.8 19

3 Sluiten zi jwand koof 5 5.7 28.5

Totaal 10 9.5 47.5

MANUREN  X OVERLAST KOOF

  

Handeling To
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t
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 o
ve

rl
as
t

1 Verwi jderen vloerafwerking 5 2.3 11.4

2 Sleuven frezen 9 7.6 68.4

4 Afsmeren s leuven 5 13.3 66.5

5 Terugplaatsen vloerafwerking 5 5.7 28.5

Totaal 24 28.9 175

MANUREN  X OVERLAST GEEN  MAATREGEL

 
 
Tabel A8 a, b, c en d ‐ Totale aanpassingsinspanning per oplossingsvariant uitgedrukt in overlast per handeling 
vermenigvuldigd met de tijdsduur per handelingen als gevolg van het veranderingsscenario 

 
Kosten 
Op  basis  van  de  opgestelde  handelingen  zijn  de  aanpassingskosten  bepaald.  Daarnaast  is  ook 
berekend wat de initiële kosten zijn voor de onderdelen die vanwege de aanpasbaarheidsmaatregel 
worden  verwijderd of gewijzigd.  In  tabel A9  is  voor elke oplossingsvariant getoond wat de  totale 
kosten bedragen in het veranderingsscenario, opgedeeld in initiële kosten en aanpassingskosten. 
 

KOSTEN  BIJ  UITVOERING  VAN  VERANDERINGSSCENARIO  VOOR  DRIE 
OPLOSSINGSVARIANTEN EN REFERENTIE1 

Oplossingsvarianten  Initiële kosten  Aanpassingskosten  Totaalkosten 

1 ‐ Sparingen  € 911,‐  € 784,‐  € 1695,‐ 

2 – Slimline vloer  € 1150,‐  € 614,‐  € 1764,‐ 

3 – Koof  € 2115,‐  € 426,‐  € 2541,‐ 

X – geen maatregel  ‐  € 1551,‐  € 1551,‐ 
1 Prijspeil mei 2010  

 
Tabel A9 ‐ Totale kosten van de oplossingvarianten als gevolg van het veranderingsscenario voor case study 2 

 
Milieubelasting 
De milieubelasting  is met de beschikbare  informatie niet  te bepalen.  Logischerwijs mag  verwacht 
worden  dat  de  varianten  waarbij  geen  extra  werkzaamheden  hoeven  te  worden  uigevoerd  en 
waarbij  op  materiaal  kan  worden  bespaard  het  beste  zullen  scoren.  Het  verschil  zal  daarom 
voornamelijk  tot  uiting  moeten  komen  in  de  basisproducten  die  worden  toegepast,  zoals  de 
vloertypen. De verborgen milieukosten van een kanaalplaatvloer zijn bekend (€ 7,88/m2), maar die 
van  een  Slimline‐vloer niet. Hoewel  een  Slimline‐vloer minder  gewicht heeft,  zal de  relatief hoge 
hoeveelheid  staal  (IPE  liggers)  in  de  vloer  zorgen  voor  een  vergrote  milieubelasting.  Een 
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gewichtsbeperking  heeft  echter  wel  een  positief  effect  op  de  permanente  belasting  op  de 
constructie, waardoor er minder constructiemateriaal nodig is dan in geval van een kanaalplaatvloer. 
Daarnaast  zorgt  een  Slimlinevloer  voor  een  beperking  van  het  brutovolume,  doordat  er  geen 
verlaagd plafond nodig  is. Hierdoor  is  in verticale zin per verdieping circa 30 cm minder materiaal 
nodig. Deze  indirecte  effecten maken  de  bepaling  van  de milieukosten  voor  deze  case  study  erg 
complex en onzeker. Om die reden en vanwege het  feit dat gegevens ontbreken wordt hiervan af 
gezien. 
 
Stap 9:  Vergelijking van de efficiëntie van de oplossingsmaatregelen op de gekwantificeerde factoren 
uit stap 8 en keuze voor de meest geschikte aanpasbaarheidsmaatregel 
De  laatste  stap  in  de  CSA‐methode  betreft  het  bepalen  van  een  keuze  voor  de meest  geschikte 
aanpasbaarheidsmaatregel.  Voor  de  oplossingvariant  in  deze  tweede  case  study  kan  een  keuze 
worden gemaakt op basis van de resultaten in figuur A41.  

0 50 100 150 200

1: SPARINGEN

2: SLIMLINEVLOER

3: KOOF

X: GEENMAATREGELEN

Aanpassingsinspanning 
(overlast x xmanuren)

Aanpassingsinspanning [‐]

€0 €1,000 €2,000 €3,000

Initiele kosten

Aanpassingskosten

Kosten [€]  

Fig. A41 – Eindresultaten van de efficiëntie van de oplossingsvarianten voor case 2, ter ondersteuning van de 
keuze voor de meest geschikte aanpasbaarheidsmaatregel  

 
De CSA‐methode wijst geen overduidelijke optimale keuze uit in dit geval. Het toepassen van ‘geen 
maatregelen’  zorgt  voor  veel  overlast  voor  de  bewoners, maar  is  per  saldo  het  goedkoopst.  De 
aanpassingskosten zijn echter zo hoog, dat bij een  tweede aanpassing van de  installatietechnische 
voorzieningen,  bijvoorbeeld  na  nog  eens  15  jaar,  deze  optie  het  duurste  is. Op  basis  van  alleen 
aanpassingsinspanning  is  de  koofoplossing  het  meest  ideaal.  Hiervoor  hoeft  namelijk  de 
vloerafwerking  niet  te worden  verwijderd.  De  andere  twee  oplossingen  vereisen  in  feite  dat  de 
bewoner een vloerafwerking toepast die eenvoudig verwijderbaar is wanneer nodig. Aan de andere 
kant zal de levensduur van de meeste vloertypen niet meer dan 15 jaar bedragen. De koof kent het 
nadeel dat het werk op hoogte moet gebeuren, waardoor het aanleggen van bedrading en kanalen 
waarschijnlijk langer zal duren (hoewel hier geen rekening mee is gehouden). De aanpassingskosten 
voor  de  koof  tegen  het  plafond  zijn  erg  laag,  de  initiële  kosten  vrij  hoog.  Het  voordeel  van  de 
oplossingen in de vloer is dat deze beiden uit het zicht zijn en dus qua uitstraling beter voldoen dan 
de koof in de bovenhoek ter plaatse van de binnenwand. Wanneer in de koof andere leidingen dan 
alleen elektra en data bedrading moet worden verwerkt, zal deze breder zijn dan de binnenwand en 
dus  in het zicht  liggen. De Slimline‐vloer heeft  ten opzichte van de sparingen het voordeel dat de 
leidingzone  vrij plaatsbaar  is en men niet  gebonden  is  aan een  vooraf bepaalde plaats. Wanneer 
zoals  in  case  study 1 de binnenwanden verplaatst moeten worden,  is men niet gebonden aan de 
onveranderbare positie van  leidingzones. Dit  is zichtbaar  in de waarden van de Coupling  Index  (te 
vinden  in  onderstaande  uitgebreide  data‐overzichten). Op  basis  van  de  huidige  gegevens,  en  bij 
toepassing  van  eenvoudig  verwijderbare  vloerafwerking,  is  de  meest  geschikte 
aanpasbaarheidsmaatregel in deze case study het toepassen van een Slimline‐vloer.  
 
 



 
Aanpasbaarheid van de draagstructuur 

79 
 

Stap 10: Toetsing van de geselecteerde aanpasbaarheidsmaatregel aan de functionele eisen 
De belangrijkste functionele eisen hebben te maken met de gewenste invloed op leidingverloop, de 
aanwezige  voorzieningen  en  opwaardeerbaarheid  van  de  aanwezige  installatietechnische 
voorzieningen. Met  de  keuze  voor  een  Slimline‐vloer wordt  aan  al  deze  eisen  voldaan, mits  de 
topvloer  demontabel  is.  Het  voordeel  is  dat  er  geen  additionele  aanpasbaarheidsmaatregelen 
hoeven te worden aangebracht, maar alleen een keuze voor een ander vloertype. 
 

Uitgebreide data bij Case study 2 

Stap 2: 
Rangordescorematrix voor relevante functionele eisen 
 

C 

(=n/2)

Upgradebaarheid insta l laties 2 2 4 4 2 14 3 17

Individueel  regelbaarheid binnenkl imaat 3 1 4 4 5 17 3 20

Domotica ‐toepass ingen 3 4 4 4 4 19 3 22

Data  voorzieningen / m2 1 1 1 2 4 9 3 12

Capaciteit data 1 1 1 3 1 7 3 10

Communicatie 3 0 1 1 4 9 3 12

(n=6) 75 93

SCOREMATRIX VOOR FUNCTIONELE EISEN OP INTERVALNIVEAU
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Stap 5: 
QFD matrix voor identificatie van gebouwonderdelen met grote invloed op functionele eisen 
 

QFD MATRIX CASE 2

Gebouwonderdelen (Nl Sfb)
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Functionele  Eisen 51 52 53 54 55 56 57 58 61 62 63 64

upgradibi l i ty instal laties 17 18% ▲ ▲ ▲ ▲ Θ Ο Θ Θ Ο Θ Ο Ο

individueel  Regelbaarheid binnenkl imaat 20 22% Θ Θ Θ Θ Θ Θ

domotica ‐toepass ingen 22 24% ▲ ▲ ▲ Θ Ο Θ Θ Ο

data  voorzieningen / m2 12 13% ▲ ▲ Ο

capaciteit data 10 11% Ο ▲

communicatie 12 13% ▲ ▲ Θ

Relatieve  importantie 2.4 0.2 0.2 0.2 3.8 2.7 3.6 5.8 1.5 6.5 2.7 2.5
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Stap 7:  
Coupling Index matrices verschillende oplossingsvarianten 

CI‐R

NL‐sfb 23.2 62 22.1  43 25
z Dim 3
A ansl. 5
P en. 5

x P o s 5 U.I. 1 To eg. 3
y P o s 5 P en. 5 A fw. 1
x Dim 3 x P o s 5
y Dim 3 y P o s 5
B ev 3 Distr. 5

To eg. 5 B ev 3
Distr. 5

A ansl. 3
To eg. 3

B ev 3
B asis. 3

CI‐S totaal 82 2 9 2 5 2 4 4

Geen maatregel Vloeren; 

constructief

Info leverende  Comp. CI‐S

In
fo
 o
n
tv
an

ge
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d
e
 C
o
m
p
. 
C
I‐
R

Vloerafwerkingen

Binnenwanden; 

niet‐constructiefKrachtstroom

Vloeren; constructief 23
13

Krachtstroom 62

5 7

Vloerafwerkingen 43 6

Binnenwanden; niet‐constructief 22.1  6

 
 

CI‐R

NL‐sfb 23.2 62 22.1  43 17
z Dim 1
A ansl. 1
P en. 3

x P o s 5 U.I. 1 To eg. 1
y P o s 5 P en. 5 A fw. 1
x Dim 1 x P o s 1
y Dim 1 y P o s 1
B ev 3 Distr. 5

To eg. 1 B ev 3
Distr. 5

A ansl. 3
To eg. 3

B ev 3
B asis. 3

CI‐S totaal 56 2 1 17 16 2

Sparingen Vloeren; 

constructief

Info leverende  Comp. CI‐S
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e
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p
. 
C
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R

Vloerafwerkingen

Binnenwanden; 

niet‐constructiefKrachtstroom

Vloeren; constructief 23
5

Krachtstroom 62

3 9

Vloerafwerkingen 43 6

Binnenwanden; niet‐constructief 22.1  6

 
 

CI‐R

NL‐sfb 23.2 62 22.1  43 17
z Dim 1
A ansl. 1
P en. 3

x P o s 1 U.I. 1 To eg. 1
y P o s 1 P en. 5 A fw. 1
x Dim 1 x P o s 1
y Dim 1 y P o s 1
B ev 1 Distr. 5

To eg. 1 B ev 3
Leid. 1

A ansl. 3
To eg. 3

B ev 3
B asis. 3

CI‐S totaal 42 7 17 16 2

Slimline Vloeren; 

constructief

Info leverende  Comp. CI‐S
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2 5

Vloerafwerkingen 43 6

Binnenwanden; niet‐constructief 22.1  6
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CI‐R

NL‐sfb 23.2 62 22.1  45 14
A ansl. 1

B ev 3 U.I. 1 To eg. 1
P en. 5 A fw. 1
x P o s 5
y P o s 5
Distr. 5
A ansl. 3

A ansl. 5
x Dim 1
y Dim 1

B ev 3
B asis. 3

CI‐S totaal 43 3 14 2 4 2

Koof Vloeren; 

constructief

Info leverende  Comp. CI‐S
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Pla fond‐

afwerkingen

Binnenwanden; 

niet‐constructiefKrachtstroom

Vloeren; constructief 23
1

Krachtstroom 62

2 9

Binnenwanden; niet‐constructief 22.1 
7

Plafondafwerkingen 45 6

 
 
Stap 8:  
Aanpassingsinspanning oplossingsvarianten 
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1 Verwijderen vloerafwerking 1 1 1 2 5

2 Openen afdekking sparingen 1 1 1 1 4

4 Slui ten afdekking sparingen 1 1 1 1 4

5 Terugplaatsen vloerafwerking 1 1 1 2 5

Totaal 4 0 4 4 6 18

OVERLAST SPARINGEN

  

Handeling st m
1

m
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1 Verwi jderen vloerafwerking 22.8 0.10 2.3

2 Openen afdekking sparingen 38 0.10 3.8

4 Sluiten afdekking sparingen 38 0.15 5.7

5 Terugplaatsen vloerafwerking 22.8 0.25 5.7

Totaal 17.5

MANUREN  SPARINGEN
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1 Verwijderen vloerafwerking 1 1 1 2 5

2 Verwijderen topvloer 2 1 1 2 6

4 Terugplaatsen topvloer 2 2 1 2 7

5 Terugplaatsen vloerafwerking 1 1 1 2 5

Totaal 6 0 5 4 8 23

OVERLAST SLIMLINE VLOER
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1 Verwi jderen vloerafwerking 22.8 0.10 2.3

2 Verwi jderen topvloer 22.8 0.10 2.3

4 Terugplaatsen topvloer 22.8 0.15 3.4

5 Terugplaatsen vloerafwerking 22.8 0.25 5.7

Totaal 13.7

MANUREN  SLIMLINE VLOER
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1 Openen zi jwand koof 2 1 1 1 5

3 Slui ten zi jwand koof 2 1 1 1 5

Totaal 4 0 2 2 2 10

OVERLAST KOOF
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1 Openen zi jwand koof 38 0.10 3.8

3 Sluiten zi jwand koof 38 0.15 5.7

Totaal 9.5

MANUREN  KOOF
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1 Verwijderen vloerafwerking 1 1 1 2 5

2 Sleuven frezen 3 1 2 3 9

4 Afsmeren s leuven 1 1 1 2 5

5 Terugplaatsen vloerafwerking 1 1 1 2 5

Totaal 6 0 4 5 9 24

OVERLAST GEEN  MAATREGEL
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1 Verwi jderen vloerafwerking 22.8 0.10 2.3

2 Sleuven frezen 38 0.20 7.6

4 Afsmeren s leuven 38 0.35 13.3

5 Terugplaatsen vloerafwerking 22.8 0.25 5.7

Totaal 28.9

MANUREN  GEEN  MAATREGEL

 
 
Kosten Oplossingvarianten 
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1 Plaatsen uitsparing in bekisting 38 5.0 0.05 1.9 39 190 74 264

4 Plaatsen afdekking 38 10.0 0.10 3.8 39 380 148 528

Subtotaal 570 222 792

Overige kosten (+15%) 86 33 119

Totaal 656 256 911

INITIELE KOSTEN SPARINGEN
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1 Verwijderen vloerafwerking 22.8 0.10 2.3 39 89 89

2 Openen afdekking sparingen 38 0.10 3.8 39 148 148

4 Slui ten afdekking sparingen 38 0.15 5.7 39 222 222

5 Terugplaatsen vloerafwerking 22.8 0.25 5.7 39 222 222

Subtotaal 682 682

Overige kosten (+15%) 102 102

Totaal 784 784

AANPASSINGSKOSTEN SPARINGEN
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1 Sl iml inevloer (t.o.v. kanaalplaatvloer) 50 20.0 39 1000 1000

Subtotaal 1000 1000

Overige kosten (+15%) 150 150

Totaal 1150 1150

INITIELE KOSTEN SLIMLINE VLOER T.O.V. KANAALPLAATVLOER
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1 Verwijderen vloerafwerking 22.8 0.10 2.3 39 89 89

2 Verwijderen topvloer 22.8 0.10 2.3 39 89 89

4 Terugplaatsen topvloer 22.8 0.15 3.4 39 133 133

5 Terugplaatsen vloerafwerking 22.8 0.25 5.7 39 222 222

Subtotaal 534 534

Overige kosten (+15%) 80 80

Totaal 614 614

AANPASSINGSKOSTEN SLIMLINE VLOER
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1 Monteren houten koof 38 20.0 0.40 15.2 39 760 593 1353

2 afwerken koof 38 5.0 0.20 7.6 39 190 296 486

Subtotaal 950 889 1839

Overige kosten (+15%) 143 133 276

Totaal 1093 1023 2115

INITIELE KOSTEN KOOF
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1 Openen zi jwand koof 38 0.10 3.8 39 148 148

3 Slui ten zi jwand koof 38 0.15 5.7 39 222 222

Subtotaal 371 371

Overige kosten (+15%) 56 56

Totaal 426 426

AANPASSINGSKOSTEN KOOF
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1 Verwijderen vloerafwerking 22.8 0.10 2.3 39 89 89

2 Sleuven frezen 38 0.35 13.3 39 519 519

4 Afsmeren s leuven 38 1.0 0.35 13.3 39 38 519 557

5 Terugplaatsen vloerafwerking 22.8 0.25 5.7 39 222 222

Subtotaal 1349 1349

Overige kosten (+15%) 202 202

Totaal 1551 1551

AANPASSINGSKOSTEN GEEN MAATREGELEN
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