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INLEIDING 

'" V~~r U ligt het r '.;raarin het PAB I doet van 
een studie over woningdichtheid in opdracht van de Verkgroep 
voor Hatuurbrhoud en eubeheer, Eindho~Ten e. 0 •• De 
wergroep heeft de vo probleemstell aan ons voor-

egd: Is het moge hogere dichtheden te bouwen, 
waarbij het toch aanvaardbaar en misschien zel weI aantrek-
ke wonen is (zie A) 

ze studie is lereerst het begrip woningdichtheid ter 
h genomen,en met behulp van literatuurstudies geanaly-
seerd, waarbi.i een volledige meetmethode naar voren kwam. 
Deze meetmethode is demostreerd aan de hand van een buurt 

Eindhoven,om vervo een aa.l'ltal voorbeelden te beki.i-
verba.'1d I2et beperkte ti.jd, e beschikking 

stond, zj.jn er 4 projecten uit Den 3:aag en oI2geving uitge-
• Als b~lage z~n er nog verdere, t uitgewerkte, 

voorbeelden gegeven. 
flen moet zich bij deze voorbeelden \-lel bedenken, dat de men
sen in het westen des lands beter inge Id zi~ op het 
wonen in hoge dichtheden. Dit in tegenstelling tot de men
sen uit het zuiden en oosten van het land, die vanuit de 
tradi tie meer ge1.vend aan lage woningdich theden. 

1)Het planologies adviesburo (PAB) is een groep die bestaat 
ui t studenten en mede'tlerkers van de ling 30uwkunde van 

Techniese Hogeschool Eindhoven. Eet heeft de volgen-
doelstellingen: 

a.Het door middel van onafhankelijke adviezen steunen van 
gevolkingsgroepen hun activiteiten tot behoud van 
een goed leefmilieu. 

b.Het vergroten van inzicht van studenten in de prakti.-;"k van 
de planning. 
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HOOFDSTTJK 1: Over ruimteconsumtie en bouwconsumptie. ('1) 

De laatste decennia is er sprake van een toene~ende ruimte
consumptie per hoofd van de bevolking. Dit wil zeggen dat per 
hoofd van de bevolking een toenemend aantal vierkante meters 
grondoppervlak ~vordt gebruikt voor stedelijke doe inden.Er 
hiervoor een aantal oorzaken aan te wijzen en we zullen die 
hier prober en te ordenen, waarbij de vraag naar toenemende 
ruirnteconsumptie beperkt wordt tot het wonen. 

'1 ~E£~~E~_~£g!gg~g_~g_~~~E_~2g!~g~~_E~E_2QQQ_~~g~~g. 
Daze bildrage aan de toename van het grondoppervlak voor het 
wonen per persoon verder en toelichting behoeven.Gro
tendeels heeft deze ontwikkeling te maken met individualise
rings- en pluraliseringstendenzen in onze samenleving. 

De !g~!Y!~~~!~~~E~gg§~~g~~~§ houdt in dat het belang van het 
lid z~n van een groep vermindert t.o.v. het belang dat wordt 
toegerekend aan de individuele kenmerken van een persoon. 

De E!~E~!!§~E!~g§~~~3~~§ houdt in dat er steeds grotere ver
scheidenheid van waarden- en normenpatronen en een daarmee 
overeenkoIDstige verscheidenheid van gedrags\viizen binnen de 
samenleving als 
wordt toegestaan. 

el en binnen groepen van de samenle'Ting 

Deze tviee tendenties hebben de neiging elkaar te versterken 
'(fat betre hun effect op de ruimteconsumptie bij het 1;vonen. 
Er is een algemeen streven om ieder lid van het huishouden 
een eigen ruimte te geven in de woning en ieder huishouden 
een eigen woning te geven. 

2 ~~g~E~_~£~!~g~!£g~~~~~. 
Het betreft hier de ruimteconsumptie in de vorm van een ver-
laging van het aantal woningen per hectare. Veelal wordt er

voor de toename van het_2EE~EY!~~_Y~~_~~_Y22E~~~~~~5~~_in de 
woongebieden als oorzaak aangegeven.Hierbij moet gedacht wor
den aan de voorzieningen in gebouwen, zoals winkels, zieken
huizen, scholen e.d.,alsook aan openbare groen- en verkeers
voorzieningen. 

De belangri.jkste oorzaak is echter niet legen in de voorzie
ningen, maar in de toename van het grondoppervl per !2~~gg 
E!~§_~~~g, waarbij de vergroting van het oppervlak van de tuin. 
doorslaggevend is. hoeft en onderscheid gemaakt te 
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worden tussen laag- en hoogbouw, omdat ten eerste het perce
tage laagbouw in de nieUi'lboUii overheersenc is, en in de t\'/eede 
plaats het oppervlak ki,ikgroen in de woongebieden met flats 
eveneens toeneemt. 

Dat ruimteconsump e in c.e vorm van tuin en ander f,roen 
om woning ~n blokken van woningen sterk toeneemt houdt e-
veneens verband met de reeds eerder genoemde individualiserings
en pluraliseringstendensen.Genoemde maatschappel~jke ont"dkke-

lingen brengen nameli,ik met zich mee de privacy .2iL!!~E_~2!!!!g 

~E~~9:§_9:2S~!:_g~!!§!~!:9:~~!:9:_!'!2E9:E. leder 1,dl ongestoord, zonder 
hinder te ondervinden van andere omwonenenden, on de hem goed
dunkende wi,jze ltiOnen. Di t is echter meoilijk te realiseren. Het 
is namelijk zo, dat het ruimtebeslag van het \4J'onen groter is 
dan de woning (met prive-buitenruimte) zelf.Van meerdere woon
activiteiten z~n de e cten tot ver buiten de woning waar
neembaar<te horen, te zien, te ruiken). 
De sterk gewaardeerde privacy kan men nu, zonder dat eciale 
maatregelen getroffen behoeven te worden, slechts bereiken 

S22E_~!EE~~~_!~g~_!!2!!~gg9:~£!!E9:~9:~g_E2~_E~_E~§§~!!.Deze mate 
van ruimteconsumptie hee echter een aantal belangr~~e nade-
len: -Het prijsverhogend effect van de grondkosten dat onmiddelijk 

leidt tot aanzienlijk hogere woonlasten. 
-Een zeer sterke expansie van het stedeUjk gebied, ten 
koste van het "landeli,ike ll gebied. 

-Steeds minder mensen, activiteiten en artefacten per hec
tare, waardoor de mogelijkheid tot het leggen van sociale 
contacten kleiner wordt, en de noodzaak van gemotoriseerd 
vervoer ~roter wordt. 

Een al ternatief v~~r ruimteconsumptie bi,} het bereiken van de 

verlangde mate van privacy kan gevonden worden in het 2EE~~~
liseren van de bouwkwali tei t (zo'del bouwtechnisch als stede-----------------------------
bouwkundig).lndien immers de ruimteconsumptie moet worden 
afgewezen, zullen er speciale maatregelen genomen moeten wor-
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den om het ruimtebeslag van de woonactiviteiten te beperken. 
Er wordt hier ook wel gesproken van bouwconsuffintie, omdat het 
verbeteren van de bouwkwaliteit vanzelfsprekend leidt tot 
hogere bouwkosten, en dus tot hogere woonlasten. 
De \voning moet o. a. geluiddicht zi-in. Di t vraagt speciale 
voorzieningen voor muren, ramen en daken en het voorkomen 

van geluidsoverdracht via gemeenschappeltke voorzieningen. 
Er zal bovendien voldaan moeten worden aan een zodanige schik
king van de woningen dat inkijk door omwonenden en passanten 

minimaal is. Tervrijl een ander kostenverhogend aspect gevormd 
wordt door het moeten toepassen van dubbel grondgebruik.(b.v. 

het ondergronds parkeren en de daktuinen ). 

Het steeds voldoen aan de eisen v~~ hogere privacy 
bij het wonen, of dat nu door ruimteconsumptie of door bouw
consumptie gebeurt, is alleen mogelijk bij stijging van welvaart. 
Door overwegingen zoals het vergroten van het draagvlak van 

de voorzieningen, het beter doen functioneren van het open
baar vervoer, de milieubescherming, en het beter uitnutten 
van de aam1ezige infrastructu1lr, is er de laatste tijd een 

tendens om de ruimteconsumptie weer terug te dringen. Uit de 
verstedelijkingsnota blijkt, dat ook in het landelijke beleid 
deze ombuiging merkbaar is. 
Het terugdringen van de ruimteconsumptie moet parallel gaan 

met het opvoeren van de "bom .... consunptie ". Door de huidige 
economische crisis bestaat echter het gevaar dat de terug
gedrongen ruimteconsumptie niet vervangen wordt door bouw
consumptie(die geld kost). Het gevaar is groot dat juist de 

mensen met lagere inkomens hiervan de dupe worden, aangezien 
de (bezuinigende) overheid met haar beleid het meeste vat 
heeft op de sociale l,wningbowd. 
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HOOFDSTUK 2.WAT IS WONINGDICHTHEID? 

De vraag "\fat is woningdichtheid?!t is gerechtvaardigd, 
omdat hat spraakgebruik de termen woningdichtheid,bebou
wingsdichtheid, en ~oondichtheid vaelvuldig door elkaar 
gebruikt. Bovendien bestaan er voor daze begrippen een 
groot aantal meetgrootheden.Uit de vraag van de milieuwerk
groep kwamen de begrippen woningdichtheid en woondichtheid 
ala zijnde de meeat relevante naar voren. In de volgende pa
ragrafen worden de definiering van het begrip, de beinvloe
ding van de woningdichtheid en de kwaliteitsaspecten van 
het wonen in samenhang met de woningdichtheid beachreven, 
om zo het begrip woningdichtheid duidel~K te maken. 

2-1 De definiering van het begrip. 

De algemene vorm van het begrip woningdichtheid is: 
hoeveelheid woonbebouwing 

hoeveelheia terrein 
Onder de hoeveelheid terrein kunnen verschillende dingen 
worden verstaan, nameli.jk: 
a}Het hele stedelijke gebied: het globale gebied .. 
b)De specefieke woongebieden, met daarin weer te onderscheiden: 

-~e~ hel~w2oBSe~ed~ Dit zijn gehele woon~jken, inclusief 
het oppervlak ten behoeve van buurt- en ~Kvoorzieningen 
en wegen boven het niveau van woonstraat, voorzover dat 
geen grote verkeerswegen zijn met een functie die boven 
de ~K uitgaat: het bruto gebied. 

-~~t_zui"y~r_w~~n.geb~ed. Dit omvat de door de woningen in 
beslag genomen oppervlakte, de b~oehorende erven en tuinen 
de woonstraten(=straten die direct ter ontsluiting van de 
woningen dienen) en voetpaden, de b~oehorende parkeer- en 
groenstrookvoorzieningen: het netto gebied. 

(2) 
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Om het mogelijk te maken de verschillende voorbeelden met 
elkaar te vergelijken hebben we aIle meetgrootheden netto 
gemeten, dus zonder flvertroebelinglt van het werken, de 
buurtvoorzieningen, parkeervoorzieningen en wijk- c.q. ont
sluitingswegen. 
Uit het grote aantal meetgrootheden dat in de literatuur 
te vinden is, hebben we een aantal grootheden uitgekozen, 
die gzamelijk een volledig beeld ten aanzien van dichtheid 
en ruimtegebruik geven. Deze grootheden z~n: 

-Het klassificatie-oppervlak 
Dit is de som van aIle vloeroppervlak van een woning, be
halve het vloeroppervlak daar, waar de hoogte lager is dan 
1,40 m. Dit getal geeft de woninggrootte aan. (3) 

-De plot-ratio(vloerinde~) 
Dit is klassificatie-oppervlak 

perceeloppervlak (j) 

In woorden: De plot- ratio geeft de verhouding tussen het 
klassificatie-oppervlak en het perceeloppervlak. 

Bij een gemeenschappelijk perceel (zoals bij flats) wordt de 
som van aIle klassificatie-oppervlaktes gedeeld door het 
oppervlak van het gezamel~Ke perceel. 
De plotratio is een getal dat de uitnuttingsgraad van het 
perceel aangeeft. 

-De bebouwingscoefficient(grondoppervlaktegetal) 

Dit is bebouwd oppervlak ()) 
perceeloppervlak -

In woorden: de bebouwingscoefficient geeft de verhouding 
tussen bebouwde deel van het perc eel en het 
totale perceel. 

Samen met de plotratio zegt dit getal iets over de derde 
dimensie(hoogte) 

aantal verdiepingen= ~lotra~io . 
ebou~ngscoeff~c~ent 
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-Het aantal woningen per hectare(netto) 
Vooral bij dit getal is het , om vergelijking mogel~K te ma
ken, belangnjk om netto te meten. 

aantal woningen 
Het wordt berekend: netto oppervlak (~) 

\/ 

Deze meetwaarde zegt welietsover het ruimtegebruik,maar 
niet alles.Samen met het klassificatie-oppervlak, de plot
ratio, de bebouwingscoefficient,en de woondichtheid geeft 
dit getal een beter beeld. 
Dit getal is ook van belang omdat het in beleidsstukken veel 
gebruikt wordt ter aanduiding van de woningdichtheid. WeI 
moet er op gelet worden dat de in dit werk gegeven netto 
woningdichtheden niet vergeleken wordt met bruto dichtheden 
in andere stukken! 

-De gevelbreedte 
Deze waarde meten we omdat de gevelbreedte van zeer grote 
invIoed is op de woningdichtheid.(zie de paragraaf: bern
vloeding van woningdichtheid) Bij ~staande huizen is na
tuurlijk niet de gevelbreedte, maar de kavelbreedte van in
vloed, en moet dus de kavelbreedte gemeten worden. 

-De woondichtheid. 
De woondichtheid is het aantal inwoners per hectare. 
In feits is dit de beste maat voor het ruimtegebruik t.b.v. 
het wonen. Het geeft namel~~ aan hoeveel mensen er op 1ha. 
(netto) gebied gehuisvest worden. 
Een voorbeeld om te illustreren waarom dit de beste maat is: 
Het kan voorkomen dat er een wljk is met wOningen die bedoeld 
zijn voor gezinnen met 3 kinderen(5-persoonshuishoudens), 
maar waarvan de woningbezetting(bv. t.g.v. vergrijzing) af
genomen is tot gemiddeld 2,5 personen per woning.De getallen 
die de woningdichtheid aangeven, zijn in dat geval mislei-
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dead, omdat je, ondanks de hoge woningdichtheid toch een 
groot ruimtegebruik per persoon kunt ~gen 

Het berekenen van dit getal is echter een probleem omdat 
de demograiische gegevens moeilijk te krijgen en ook niet ge
detaileerd genoeg zijn. 
Daarom zullen we iu<!i..?g_m.9g~): .. 1j!c_, geven:: 

-de geprojecteerde Cd.i. de bedoelde) woondichtheid 
-de geschatte woondichtheid 

(schatting aan de hand van cijfers over stadsdelen 
waarin de buurten gelegen zijn) 



-11-

2-2 B~inyloeding van woningdichtheid. 

In plantechnisch opzicht z~n er 3 factoren te onderschei
den , die de woningdichtheid beinvloeden, namelijk: 
a) de woningafmetingen 
b) de verkavelings~ze 
c) de bouwvorm 

ad a) De woningafmetingen 

1 Bi.j constant bebouwd oppervlak (per woning) leidt toeneming 
van de gevelbreedte (en daarmee gepaard gaande afname van 
de woningdiepte, omdat het oppervlak constant is) tot ver
laging van de woningdichtheid. De relatieve verlaging van 
de wOningdichtheid is alt~d groter dan de relatieve vebre
ding van de gevels.CBv.: wordt de gevel 2 maal zo breed, 
dan zou de woningdichtheid meer dan 2 maal zo laag worden.) 

2 Vergroting van de woning (in het ene plan t.o.v. het andere 
plan) heeft veel meer invloed indien dit gebeurt door ver
groting van de gevelbreedte en constant houden van de die~
te, en heert nauwelijks invloed indien het geschiedt door 
vergroting van de diepte en constant houden van de breedte 

3 Opmerkingen 
-B~ gestapelde bouw (althans, de gangbare) is de woningdiep
te tamelijk constant, nameljjk 10 a. 12 m. Vergroting van de 
woning leidt hier tot grotere gevelbreedte, met als gevolg 
daling van de woningdichtheid. 
B~ laagbouw is dit in mindere mate het geval. Vergroting van 
de woning vindt tamelijk gemakkelljk plaats door vergroting 
van de woningdiepte en benutting van de ruimte onder de kap. 
-V~~r betrekkelljk kleine eengezinswoningen zal het eengezins
~enhuis tot belan~ lagere woningdichtheden kunnen leiden 
dan rlatwoningen.BD grot ere woningen (2a3 kamers meer) is 
dit verschil belangrL~ minder. 
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-De dichtheid van zogenaamde "torenhuizen" is betrekkelijk 
weinig gevoelig voor variaties in woninggrootte.(Torenhui
zen z~n flats met een vterkante doorsnede en met 4 wonin
gen per woonlaag.) 

ad b) De verkavelingsWWze. 
l' Ten behoeve van een bet.r begrip volgen hier eerst de defi

nities van een aantal begrippen: 
_nDe verkavelingswljze wordt bepaald door verkavelingstype 

en verkavelingsmaten" (4) 
-"Onder een verkavelingstype wordt een kenmerltende structuur 
of configuratie van bouwstroken en tussenruimten verstaan. 
De maten, die in concreto worden toegepast, doen binnen be
paalde grenzen aan de structuur niets af of toe. Met andere 
woorden, binnen het kader van een bepaald verkavelingstype 
kunnen de verkavelingsmaten varieren. If (L!.) 

-"Ean verkavelingseenheid is een herhaalbaar onderdeel van 
een woongesied, dat als de enkelvoudige concretisering van 
een verkavelingstype beschouwd kan worden; veelal, maar niet 
i. aIle gevallen, ingesloten door straatassen. ~ (L!.) 

-."Een bouwstrook is een rechte rij al of niet p;estape.tde, al 
of niet aaneengesloten woningen 11 (4) 

-"Verkavelingscostanten zijn maten binnen een verkavelings
eenheid , die bij wi.jziging van de afmetingen als constanten 
beschouwd mogen worden" (4) 
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2 De relatie tussen woningdichtheid en verkavelingswijze is 
in formulevorm uit te drukken, namel~K: 

D= OL = px + oy - a 
xy 

met:D=woningdichtheid, in bouwstrooklengte 
oppervlakte 

L=totale lengte der bouwstroken 
O=oppervlakte van de verkavelingseenheid 

p en q:verkavelingsconstanten, die het aantal bouwstroken 
even~dig aan de begrenzingsassen (d.i. x- en y
richting) aangeven. 

x en y:verkavelingsmaten, die de afmetingen van de verka
velingseenheid aangeven. 

a:correctieterm 

-Voorbeeld 

fig. 1 

p=2 
q=3 

-Dichtheidskarakteristieken: geven de (woning-)dichtheid als 
functie van x weer, bij vaste y 

Zie enkele voorbeelden op de 
volgende bladzjjde 
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BEBOUWINGSDlCHTHEIO 

algemene dichtheidskarakteristiek 

x 

fig. 2 
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Uit de gegeven formule voIgt dat voor een bepaalce waarde 
van x de dichtheid een vaste waarde aanneemt, die onafhan
~elijk is van Y, en voor een bepaalde waarde van y de dicht
heid diezelfde vaste waarde aanneemt, maar nu onafhankel~ 
van x. 
Deze zogenaamde kritieke waarden voor x en y zijn respectie

a 
vel~K: xkritiek = p 

of D ., l?S 
kritiek a 

Ykritiek 
a = -q 

( Door xkritiek en Ykritiek in de formula in te vullen is 
di t vrij gemakkelijk te verifieren ) 

Het gevolg hiarvan is, dat l~e woningdichtheden ontstaan 
(d. w. z. lager dan \:ri tiek) bij verkave lingseenheden indi en 
x en y beiden zeer ruim (d.w.z.groter dan de respectievel~Ke 
kritieke waarden) genomen worden,en ook indien x en y beiden 
zeer klein (d.w.z. kleiner dan de kritieke waarden) genomen 
worden. 
Hogere woningdichtheden dan ~ritiek ontstaan indien x gro
ter en y kleiner, of x kleiner dan ~ritiek en y groter dan 
Ykritiek genomen worden. 

Er is een kenmerkend verschil tussen verkavelingen met stro
ken zowel in x- als in y-richting (Bv.:haken, z-verkavelin
gen, gesloten blok) en verkavelingen met een reeks even~~
dige bouwstraken (de zg. strakenbauw). Dat ligt in het feit 
dat voor strokenbouw geldt dat of p=o , of q=O, zodat al
t~jd geldt dat n . t' k=O • 

-kr~ ~e 

Uit de formule voIgt dat als b~ strokenbouw een verka-
velingsconstante nul is (p of q) , een toename van de b~
beharende verkavelingsmaat ex of y) de dichtheid altijd zal 
verlagen, terwijl toename van de andere verkavelings~aat (y 

af x) de dichtheid altijd zal verhagen. 
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3 Verkavelingen met loodrecht op elkaar staande bouwstroken 
zijn minder dichtheidsgevoelig bij variaties 'Tan de varkave
lingsmaten ex en y) dan strokenbouw. In figuur 4 wordt dit 
gel:llustreerd: 

OICHTHEIO AlS FUNCTlE VAN AFMETING X VAN oe VEltKAVHINGSEeNHEID BU GEGEVEN '( (-150m) 

6 woonloglln, woningbreedt .. 10 m 
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fig.4 (5) 

4 Bescheiden varia ties in de woningdichtheid hebben op de ge
velafstandeh van de strokenbouw slechts een geringe invloed. 
Soortgelijke variaties in woningdichtheid hebben daarentegen 
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een belangri,~e invloed op de afmetingen van de open ruimten 
binnen verkavelingen met loodrecht op elkaar geplaatste 
bouwstroken. Di t is duidelijk te zien op figuur 5en 6: 

6 'NQcnlJgen 
gevelb:-2edte 10m 20f·-·· - -'-'~-';-'-'-'-~'--'-'-'-. .. 

. ~ - ~ -

D:::75won/ha 

110m 

'" 
20ml < 59m ) 

-'-'--'-'-'-'-'-'-'--'-'-"-'---

Y·-·-·-·-·-·-·-----·-·-·-·-·-.· 
20ml 

D::: 65won/ha 

110m 

20mI_(_. __ ~ ___ .~._._ .. _. __ ._-_. __ . __ ._ 

fig. 5 (5) 
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, 
Gwoonlagen 
gevelbreedte 10m -·r·-·-·-·-·-·-.. _._._._._._._._.-

20m .7 • . .: ,_. •. . 

.~t . 

cr~~ 

0:-.: 75won/ha 

110m 

20mT ( 80m ~ 
l._._._._._._._._._._._._._._._._._ 

0= G5won/ha 

110m 

201 ( 110m) : 
. ,-_, __ ,_0_' __ '_'-.-.-._.--.--.--.--.---

fig. 6 
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5 De zg. belemmeringshoek (~) heeft ook invloed op de wonig
dichtheid. Deze belemmeringshgek is het criterium voor be
zonning en ui tzicht. \-/ordt de"C kleiner , dan wordt de dicht
heid lager. 

ad c) 

De belemmeringshoek wordt bepaald door: 

cotg. = 
afstand tussen de bOUi-'fblokken 

hoogte van de bouwblokken 

/ 
,/ 

/ 
/ 

,/ 
/ 

,/ 

De bouwvorm. (2) 

( 2) 

1 "Bouwvorm ft vormt de aanduiding voor \.;el- of niet- gestapel
de woningen, resp. meergeztns- of eengezinshuizen. 
Doorgaans worden de volgende bouwvormen onderscheiden: 
-Laagbouw: eengezinswoning; ~staand, twee-onder-een-kap 

of in een r~i. 
-Middelhoge bouw: 2-4 lagen(exclusief onderbouw), inclu

sief varianten zoals twee-op-een-typen, 
maissonnettes e.d.; In het algemeen geen lift. 

-Hoogbouw :50f meer woonlagen met lift en meestal andere 
voorzieningen, als hUistelefoon, hydrofoo,rin
stallatie, huismeester e.d. 

2 B~ gelijkbl~vende verkavelings~ze en woninggrootte zal sta
peling van de woningen tot een evenredige dichtheidsverho
ging leiden. In de huidige praktijk wordt zelden constante 
verkavelings~jze toegepast: toene~ende bouwhoogte zal al
gemeen gepaard gaan met verruiming van de verkaveling<I.v.m. 
bezonnig en uitzicht) 
Conclusie:de invloed van de bouwvorm ~aat dus via 2 facto
ren, nl.:-een dichtheidsverlagende factor:verrruiming van 

de verkaveling 
-een dichtheidsverhogende factor:toenemend aan

tal woonlagen 
In de practi~ bl~Kt de laatste factor (de dichtheidsverho-
gende te overheersen,maar de dichtheid stijgt niet evenre-



dig met het aantal woonlagen. 

TABEL en aantal woomla eJ 
BOUl1Varm m ;Qer waning terreinindexli 

classi- bedekte straat groen tot. 
ficatie bouw- en opp_ opp. 

01'212- grond ;Qarkeer 
eengezinsrijen 100 50 75 165 285 2,9 

3 woanlagen 100 33 55 79 167 1,7 
4 woonlagen 100 25 50 68 145 1,4 

10 woonlagen 100 10 40 72 122 122 
(Bron: Heimans en de Jonge, "Compendium hoog- en 

laagbouwll ) 

~ De hier gebruikte " terreinindex" geeft aan hoeveel m2 woning
gebied men nodig heeft om 1m2 vloerappervlak te kunnen rea
liseren. 
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3 Overzicht van het grondgebruik "exclusief andere bestemmingen n
, 

naar aantal bouwlagen. Ook uit deze tabel bli.jkt dat de 
grondbesparing per toegevoegde bouwlaag steeds minder wordt. 

aantal classifi- bedekte onbedekte straat- totaal terrein 
bouwlagen catieo~p. boUwgr~nd erven opp. opp. index 

2 100 m /wo 50 m /wo 55 m2/wo 80 m2/wo 185 m2/wo 
3 100 33 40 60 133 
4 100 25 33 50 108 

5 100 20 28 44 92 
6 100 16 2, 40 81 

7 100 14 23 37 74 
8 100 13 21 35 69 
9 100 11 20 34 65 

10 100 10 19 32 62 

(bron: planologische kengetallen) (2) 

4 ItBij het eengezinshuis van het tweebeukige type (fig. 7) 
bUjken variaties in de huisvestingscapaci tei t i'ieinig in
vloed te hebben op de bebouwingsdichtheid. Dit betekend, 
dat dit type laagbouw, toegepast voor woningen met een 
hoge huisvestingscapaciteit (8 of meer personen), een 
relatief hoge dichtheid kan opleveren, indien deze wordt 
uitgedrukt in (normatieve) personen per he~tare.1! (4) 

I. -
0: , 

, -
-,;-

I 
• ~ 

fig. 7 

1,9 
1,3 
1,1 

0,9 
0,8 

0,7 
0,7 
0,6 

0,6 
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5 "Voor middelgrote huisvestingscapaciteiten (5 a 7 personen) 
geeft het eenbeukige eengezinshuis een relatief hoge dicht
heid, namelijk ongeveer 40 a 50 woningen per hectare." (4) 

,', ~. 

fig. 8 

6 "De patiowoning levert normaliter geen hogere dichtheden 
op dan het eengezins~enhuis van het eenbeukige type. It (4) 

7 "Voor middelgrote woningen leveren etagewoningen aan een 
gemeenschappel~k trappenhuis resp. een galle~ ceteris 
paribus ongeveer gel~~e dichtheden OPe De galle~-
maisonnette leidt evenwel tot duidel~k lagere dichtheden." (4) 

8 "Toepassing van een inpandige corridor b~ hoge woongebouw
en kan vooral b~ kleine woningen tot zeer hoge dichtheden 
leideu. Deze winst in grondgebruik zal evenwel afgewogen 
dienen te worden tegen de geringe woonwaarde die deze 
woonvorm heeft ten opzichte van hoogbouw met galle~
etagewoningen, in het b~zonder wat betreft de doorspui
baarheid en woonomgeving." (4) 



-23-

2-3 Woningdichtheid en kwaliteit. 

Het is moeilijk te zeggen wat de "kwaliteit van de be
bouwde omgeving" nu preciss inhoudt.De kwaliteit van een 
woonmilieu is afhankel~K van een groot aantal zaken,zo
als by. de stedebouwkundige struktuur en architectonische 
aspecten, maar ook by. de mogel~~heid tot sociaal contact. 

De woningdichtheid is nu een factor die op zich zelf 
geen kwaliteidsaspect is, maar weI invloed kan hebben op 
een aantal kwaliteitsaspecten. De vaak aaneebrachte kop
peling met kwaliteit van het woonmilieu.met als conclu
sis dat de kwaliteit afneemt naarmate de woningdichtheid 
toeneemt is echter niet zonder meer waar. We lichten dit 
toe aan de hand van het volgende: 

Het woonmilieu kan men be~Ken op twee niveaus, te 
weten: 

a ~~~_!i~E2_~22~!1!~~:dit beperkt zich tot de woning als 
zodanig, de naaste omgeving van de 
woning en de relatie tussen deze 
beide elementen. (5) 

b Het macro woonmilieu:stelt het grotere verband waarin 
-~------------------ de woning geplaatst is, aan de orde (5) 
De invloed van de wOningdichtheid kan een verschillende 
uitwerking hebben op beide niveaus. Zo kan men stellen 
dat binnen zekere grenzen Y~E1~g!~5 van de woningdicht-
heid de kwaliteit van het micro- woonmilieu in gunstige 
zin ~ befnvloeden, maar dat met betrekking tot het ma
cromilieu het tegengestelde het geval is. Dit zullen we 
met behulp van twee voorbeelden duidelijk maken. 

A Verlaging van de woningdichtheid !~ voor het micro
milieu by. betekenen: 
-mogel~~heid grotere tuinen aan te leggen 
-mear (openbaar) groen 
-grotere beslotenheid van woning en tuin 
-mear parkaergelegenheid in nab~neid van de woning. 
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"" BEen van de elementen uit het macro-milieu is het open-
baar vervoer. Goed functioneren van het openbaar vervoer 
kan als een belang~k positief element van het macro-woon
milieu worden gezien. Hierover geven Ronteltap en Funcken 
in hun boek"Ruimteconsumptie of bou\'lconsumptie'? 11 hat vol
gende voorbeeld: 

lIDe bebouwingsdichtheid die het openbaar vervoer eist 
is in hoofdzaak afhankelUk van de te overbruggen afstand 
b~ hat v66r- en het natransport. Het is bekend de bereid
heid om van het openbaar vervoer gebruik te maken sterk 
afneemt met de toename van de ete voet) af te leggen af
stand tussen de halte en de plaats van vertrek/ bestemming. 
Met het verlagen van de woningdichtheid neemt de gemiddel
de afstend tussen woning en halte toe." Dan doet zich 
dus het ongunstige verscw,jnsel VOOr dat bij een toenemende 
vervoersbehoefte het steeds moeilijker wordt een goed fun
ctionerend openbaar vervoer te bieden! (1) 

Het is echter de vraag in ho.everre tekorten in de kwa
liteit van het micro-woonnilieu kunnen worden gecompen
seerd door een hoge klt/ali t van het macro-milieu, b~i 

het streven naar hoge(re) woningdichtheden. 

Opmerking: In feite zijn woningdichtheid en kwaliteit niet 
los te zien van het kostenaspect. Het is nameli~ zo, dat 
de dichtheid en de exploitatie-opzet elkaar wederzijds 
beinvloeden. Ditzelfde is het geval met de kwaliteit. van 
het woonmilieu en de exploitatie-opzet. Schematisch is 
dit weer te geven door middel van het volgende model: 

woningdichtheid 

f ~ 
kwaliteit kosten 
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2-4 Het meten van de kwaliteit 

Om de belangriJKste kwaliteitsaspecten van het woonmilieu 
te achterhalen hebben we een onderzoek van de Stichting 
Planologische Voruitberekeningen en Prognoses naar de 
I1waardering van woonsituaties ll geraadpleegd. (6) 
hierin worden, na een uitvoerige enquete, gehouden in 
Zuid-Holland,de volgende conclusies getrokken: 

A Elementen, die b~ de wonin~ behoren blljken verreweg het 
belangrijkst te z~n voor de waardering van de woonsituatie 
als geheel: 

1Grootte van de woning:dit is weer te geven d.m.v. het 
klassificatie-oppervlak (zie 2-1) 

2De beslotenheid van de woning:Hieronder wordt verstaan 
de mogelijke inkijk en mo
gelljke andere last en hi
nder van omwonenden. 

3Aanwezigheid van tuin en/of balkon:B~ tuinen bestaat er 
een onderscheid tussen gemeenschap
pelijke tuinen, waarover de bewoners 
zelf over het algemeen weinig of 
geen zeggenschap hebben, en priv~ 
tuinen.De waardering voor (prive-) 
tuinen is belangrijk hoger dan die 
voor een (gebruikelijk) balkon. 

*Een galler~ b~ meergezinshuizen 
wordt niet als balkon beschouwd. 

4Beslotenheid van tuin(en/of balkon): analoog aan 2 
5Voorzieningen in de woning:Het weI of niet aanwezig 

z~n van douche, bad, c.v. en/ 
of lift e .d. 

6Si tlil.ering t.o. v. de straat: Hierbjj ~'lordt onderscheid gemaakt 
tussen:-brede straat met doorgaand verkeer 

II zonder 11 

-smalle straat met doorgaand varkeer 
-smalle straat zonder doorgaand verkeer 



-open hof 
-gesloten hof 
-voetpad 

7SDeeIrnoBel~kheid kinderen 
iden kunnen "lorden: 

a)Peuters(1 tim 3 jaar) , die spelen in en om het huis. 
Voor deze Ieeft~dscatagorie worden geen openbare voorzie
ningen t.b.v. het spelen aangeIegd, omdat verondersteld 
wordt dat deze kinderen al tijd onder geleide "naar bui ten ll 

gaan. 
b)KIeuters(4 tim 5 jaar), die een actieradius van 100 tot 
200 meter hebben. Voor deze Ieeft~d moet er dus in de di
recte woonomgeving speeIgeIegenheid zijn. (\Joonomgeving= 
oppervlakte van 1 ha., waarvan in het midden de woning is 
gelegen.) 
c)Jonge schoolkinderen(6t/m 11 jaar) , die een actieradius 
hebben van 300 tot 400 meter.Voor deze kinderen moet er 
dus in het woongebied (de gehele oppervl~~te binnen de 
begrenzende weg'en) 
d)Oudere schoo 

eelgelege nheid z~n. 
(12 jaar en ouder). De ac 

is vergroot tot ca. 800 meter, door onder meer c1 
maatschap (sportvereni ). Dit houdt in dat de voor-
zieningen binnen 
1iggen.(Peri e 
800 me ter vanui t 

periferie van het woongebi mo 
ed ~e1egen binnen een straal van 

t dde1punt van het v;foongebied) 

BOok de volgende elementen van de woonomgeving spelen een 
be1angrijk:e rol: 

BHoeveelheid en kwaliteit van openbare groenvoorzieningen 
(aankledingsgroen). 

9Aamvezigheid van pI en parken in net woongebied en 
in de periferie. De aanwe id van p1einen is bij be-
woners van veel Minder be 
parken 

dan de aanwezigheid van 
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C Verdere elenenten, die van belang zijn: 
10Afst tot de dage se boodschappen in het woongebied 

en in 
11Afst 

periferie. 
tot bus- of te, gemeten in het woonF,ebied. 

Vooral j oudere mensen is dit van bel 

De ngsele~enten 1 tim 6 behoren tot t micro
milieu. EleLent 7 is een overgang tussen het ~icro- en 
macro-milieu. De elementen 8t/m 11 behoren tot het ma-

cro-mi eu. 

Door het meten van de hierboven genoemde punten proberen 
we een indrul: van de kwali it te geven: 

1 De grootte van de ".",oning: ze zal \4eergegeven worden 

m.b.v. het klassi c eoppervlak. 
2 De beslotenheid van de woning:deze zal weergegeven worden 

m.b.v. een 5- puntsschaal. 
--betekent: zeer slecht 
-betekent: slecht 
o betekent: 
+betekent: 

++betekent: zeer d 
3 Aamvezigheid tuin en/of balkon:.l.Ji t zal 14eerge 

door: -aamfezigheid van pri ve-tuin (in m2 ) 

-aanwez 
-aanwe 

d van gemeenschappelijke tuin: in 
id van balkon: ja of nee. 

er YfOning. 

4 Beslotenheid van tuin/balkmn:deze zal ook worden 

geven m.b.v. een 5-punts
schaal (net als 5) 

5 Voorzieningen in de woning:we veronderstellen dat de 1;0/0-

ningen aan het vereiste minimum voldoen.Vinden 
we afwijkingen, dan zullen we deze vernelden. 
(Vooral de aanwezigheid v~n een lift is bel 
riik) 
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6 Situering van de woning t.o.v. de straat: 
Voor ieder voorbeeld wordt vermeld of de woningen gel 
zijn aan: a straat met doorgaand verkeer 

b raat zonder doorf,aand verkeer 
c=smalle straa~ met door~aand verkeer 
d le straat zonder doorgaand verkeer 
e=open hof 

slot en hof 
ad 

7 Speelmogelilkheden kinderen: 
Van deze Yoorzieningen wordt voor iede~ yoorbeeld vermeld 
hoe ze voor iedere leeftijdsgroep in de buurt voorkomen. 

8 Hoevee lheid en lG'iali tei t van het aankledinp;sp;roen: 

dit wordt zo goed mogelUk we geven m.b.v. foto's. 
9 Aanldezilijheid van pleinen en Darken: 

Dit gaat op dezelfde manier als 7 
10 Afstand tot de dagellikse boodschaDpen: 

Dit aan-gegeven met de kortste en de langste afst 
11 Afst~~d tot bus- of tramhalte: Lit wordt aangegeven d.m.v. 

de tand van de hal te dichtstbi,jzi,;nde ( ste 
afst ) en de afstand tot meest veraf gel woning 
van het woongebied. 

lotte geven we een Korte conclusie over de dichtheid 
en de ktvali tei t van het voorbeeld en over 
(differentiatie) hiervan over de buurt. 

spreiding 
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HOOFTSTUK 3. Hi::T UITLZG-VCOR3SELD. 

Aansluitend op het voorafgaande voIgt nu een voorbeeid 

dat uitvoerig uitgewerkt is, O~ te laten zien hoe de gekozen voo~bee:den 

gemeten en berekend worden. Het doel hiervan is dat b~j de 

volgende voorbeelden volstaan kan worden met het geven van 

aIleen de uitkomsten. 

Ais voorbeeld is een gedeelte van de Eindhovense buurt "Hagen

kamp" genomen, dat ingesloten ligt tussen de i\arel de Grote 

laan, de Limburglaan, de Maria van Bourgondi~laan en de 

Hertog Jan I laan. 

Aan de hand van twee representatieve kaveleenheden zijn de 

meetwaarden bepaald. Kaveleenheid a :i tussen de 

straat, de Ciovislaan, de Wenzelweg en de Maria van Jour-

gondielaan, en bestaat uit eengezi nhuizen. Kaveleenheid 

b ligt tussen de Karel de Grotelaan en de Clovislaan en 

bestaat uit etagewoningen nrs.49-119). Dit is ~iddel-hoogbouw. 

3-1 Berekeningen. 

Opmerking: bt kaveleenheid a kan onderscheid gemaakt worden 

tussen twee woningtypes, te weten een woningtype a1 (twee 

verdiepingen + zolder) en een woningtype a2 Cdrie verdie

pingen) • 

1 ~lassificatie-oppervlak. 

94 2 
m (al) e 

opp.begane grand + 1= verdieping = 
opp.zolder(ged. hoger dan ~.4e m) = 19,8 

9,4 2 m app.schuurtje = 
----------~~--

klassificatie-oppervlak = 123,2 2 m 
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138,6 
2 

m (a2) 
e' e 

opp.begane grand + 1= en 2= verde = 

15 2 
m opp.schuurtje _= ____________ __ 

klassificatie-oppervlak = 153,6 
2 

m 

opp.woongedeelte ::; 81,8 2 
m 

30,3 
2 

m app.b , gemeenschapp. trap e.d. _::; ______ ~~~~ 

112,1 2 m klassificatie-oppervlak ::; 

2 Plot-ratio. 

)21/i 2 m 0,79 == 
. = 2 

153 m 
(a1) plot-ratio: klassificatie-opp. 

PERCEELOP? 

(a2) plot. atia = " 
153,6 2 

m 
0,93 ::; 

2 
::; 

165 m 

!I 

plot-ratio ::; klassificatie-opp. x aantal woningen per bIok::; 
totale perceelopp. per biok 

::; 112,1 x 36 m
2 

I 2 
,'+ m 

= 0,76 

3 Bebouwingscoefficient. 

bebouwingscoefficient ::; bebouwd oppervlak 
perceeloppervlak 

58 
2 

(a1) beb.coeff. m 0,38 :;: 

2 
153 m 

61 2 2 
(a2) beb.coeff. m 

0,37 = ::; 

165 

1113 2 
(b) beb.coeff. m 0,21 ::; 

2 = 
5284,4 m 

4 Netto aantal woningen per hectare. 

(a) Het netto oppervlak wordt begrensd door de assen van de 

straten die dienen tot de directe ontsluiting van de 

woningen (zie kaart ). 



netto oppervlak = 91 

aantal woningen = 41 
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2 ,8 m , 

d ... 44,9 won·/ha .. dus e netto won1nEd1chthe1d = > ( 

(b) Het netto oppervlak wordt begrensd door de as van de Clovis-

laan, de zuideltke perceelgrens van het perceel behorende 

bij de flats Hertog Jan I laan nrs.10-32 en Clovislaan nrs. 

1-47, en verder de perceelgrens van de betreffende kavel-

eenheid. A an de kant van de Karel de Grotelaan nemen we 

de perceelgrens, omdat de Karel de GrotelaanCin zijn tota-

liteit) niet bijdraagt tot de directe woningontsluiting. 

netto oppervlak = 6543,8 2 m , 

aantal woningen = 36, 

dus de netto woningdichtheid = 55 won"/ha. 

5 Gevelbreedte" 

(a) gevelbreedte = 6 m. 

(b) gevelbreedte = 8,75 m. 

6 Woondichtheid. 

capaciteit van de wooneenheden, in dit geval: 

gemiddeld 6 person en per waning 269 inw"/ha. 

~!~!!_~~2~~!~~!~~!~~ hierbij gebruiken we gegevens uit 

de buurtstatistiek van de gemeente Eindhoven, waarin voor 

de buurt "Hagenkamp-west" een getal wordt gegeven van: 

2,4 personen per woning 108 inw"/ha. 
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(gemeten naar het aantal en de grootte van de slaapkamers): 

gemiddeld 4 personen per woning 220 inw_/ha • 

reile woondichtheid: ook hier wordt de buurtstatistiek 

geraadpleegd: 

2,4 personen per woning 1 

Opmerking: de woondichtheid wordt berekend door het 

gemiddeld aantal inwoners per woning te vermenigvul-

digen met het netto aantal woningen per hectare. 
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3-2 De kwaliteit. 

1 De graotte van de woning. 

(a1) klassificatie-oppervlak 

(a2) II II II 

(b) " II II 

2 De beslotenheid van de waning. 

(a1) 

(a2) 

(b) 

beoordeling: 

x 

x 

o 

x 

= 

= 

+ 

123,2 2 m · 
1 ,6 2 m · 
112,1 2 m · 

++ 

Toelichting: - de eengezinsrijenhuizen (a1) en (a2) staan dicht 

bij de straat en hebben een groat woonkamerraam, waardoor inkijk 

zeer goed mogelijk is. D.m.v. beplanting in de voortuinen zau 

het door de mensen zelf iets verholpen kunnen worden. De gehorig

heid van de huizen is echter ook vrij groat. 

-bij de woningen van het type (b) is de inkijk (vanaf 

de straat) in principe onmogelijk. Watdat betreft zou de beoorde

ling ++ zijn. Dit wordt echter aanmerkelijk afgezwak door de 

hinder (vooral geluid) van boven-, onder- en naasteburen. Van

daar de beoordeling O. 
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Aanwezi$heid van tuin en/of balkon. 

prive-tuin gemeensch.tuin 

(a1) 95 2 / m 

(a2) 104 / 
2 

(b) / 116 m /won. 

4 Beslotenheid van tuin/balkon. 

tuin: 

(a1) 

(a2) 

balkon: 

(a1) 

(a2) 

x 

o 

x 

x 

o 

x 

x 

balkon 

ja 

ja 

ja 

+ ++ 

+ ++ 

x 

Toelichting: B~ de tuinen van (a1) en (a2) is het mogel~k 

om vanaf de 1; verdieping in de tuinen van de buren te k~ken. 

B~ (b) is er een onafgesloten gemeenschappel~Ke tuin, dus 

de beslotenheid is minimaal. 

- De balkons b~ woningtypes (a1) en (a2) bieden 

de mogel~kheid om op het balkon van de buren te k~ken, omdat 

ze uitsteken. De balkons bij (b) z~nf!inpandig" (ze steken 

niet uit) en bieden dus grotere beslotenheid. 

5 Voorzieningen in de woningen. 

- geen afw~kingen. 

- de etagewoningen beschikken niet over een lift. 
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6 Situering van de waning t.o.v. de straat. 

woningtype situerinPi 

d (smalls straat zonder doorg. verkaer) 

* a (breda straat met doorg. verkeer) 

* a ( It 
., !! II ) 

* De Maria van Bourgondi an de Clovislaan zijn buurtver-

zamelwegen, en het doorgaande verkeer is dan ook"slechtsrt 

op buurtniveau. 

7 Speelmogelijkheid voor kinderan. 

- voor kleuters en voor jonge schoolkinderen: 

speelmogelijkheid gelegen aan je Clovislaan. 

kortste afstand = 25 m 

langste afstand = 500 m 

- voor oudere schoolkinderen: 

er is een sporthal aan de Maria van 30urgondi~laan. 

kortste afstand = 25 m 

langste afstand 425 m 

er voetbalvelden aan de Hartelweg. 

kortste afstand 425 m 

langste afstand = 765 m 

Samenvattend: Er zijn in deze buurt weinig extra speelvoor-

zieningen getroffen, vanwege het feit dat de buurt tegen een 

groot park aanligt. Bovendien heeft iader 6f een prive-tuin, 

of een gemeenschappelijke tuin. 
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8 Het 9,;roen. 

- zie foto's 

- Ook tier dient er rekening gehouden te worden met he~ feit 

dat er een park in de periferie ligt. 

9 Aanwezigheid van pleinen en park en • 

. In de periferie bevinden zich twee pleinen(die echter als plein 

niet tot hun recht komen) en een groat park. 

10 De afstand tot de dagel~kse boodschappen. 

De dichtsbijz~nde winkelvoorziening is gelegen in de Hoogstraat. 

Deafstand varieert nogal (400-800 rn.) door de grote ding 

van de winkels over de 

11 De afstand tot de bushalte. 

De dichtsb~z~nde bushalte 

traat. 

in de Karel de Grotelaan. 

kortste afstand = 

langste afstand = 

30 rn, 

350 rn. 

Hiermee z~n a1 onze berekeningen gedaan. Op de volgende bIz. 

worden ze, samengeva t in een tabel, nog eens bij elkaar gezet:.· 



3-3 Uitkomsten en konklusie. 

Berekeningen! 

1 klassificatie-opp. 1 

2 plot-ratio 

4 aantal won./ha. 

5 gevelbreedte 

Kwaliteit: 

1 woninggraotte 

2~ beslotenheid wan. 

3 aanwezigh. prive-tuin 

" gemeensch.tuin 

balkan 

4 beslotenheid tuin 

balkan 

5 aantal liften(per flat) 

6 situering v.d. waning 

7 afstand speelplein 

11 speelgroen 

8 " pleinen/parken 

9 II dagelijkse baodsch. 

10 II tram/bus 

-3 

(a1) 

2 
,2 m 

0,79 

0,38 

6 m 

2 
12~,2 m 

/ 

ja 

o 

/ 

d 

25-500 m 

(a2) 

1 
2 ,6 m 

0,93 

0,37 

6 

(a2) 

2 
104 m 

/ 

ja 

o 

/ 

a 

m 

25-500 m 

- binnen de periferie-

400-800 m, 

30-350 m 

2 
112,1 m 

0,76 

0,21 

8,75m 

2 
112,1 m 

o 

/ 

116 2 m /wan. 

ja 

+ 

o 

a 

25-500 m 

Opmerking: de gemiddelde ("over-all"dichtheid) woningdichtheid 

in deze buurt bedraagt: 48 wono/ha • 
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1!overall-dicl::theid" van deze buurt is 
de geneente Eindhoven,nl. 

A. 

Hoverall-dich theid It 'itlOrdt m.aar l.ve 
ne zinshuizen. 

-De buurt in zjjn algeT:!eenheid 
positieve kwaliteitsaspecten op.De we 
ten,namelj~ de grootte van de woning en 
priv~-tuinen, liggen op het niveau van 
milieu). 
In het ::tacro-woonmilieu is r:lnar 
verhoging van de kwaliteit tot 

gehaald coor ce 

slech ts l,yei!lig 
positieve Cispec
aamfezigheid van 

woning(rr.icro-woon-

aanuezig {'_at een 
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In dit hoofdstuk een viertal voorbeelden uit Den Haag 

en omgeving. Deze voorbeelden vormen een s ctie uit het ons 
beschikbare mat 

Als bijlage van dit werkstuk geven we nog verdere voorbeelden 
van projecten met hoge woningdichtheid, die echter niet verder 
uitgewerkt zijn. 
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De ligging van de 4 buurten in Den 

V'I '':'<.-I\.~~Ai4 'R 
»r >i~lt. 

Noordzee r 
o/~ 
I / 

/ 

en omgeving: 
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COUPSRUSDUIN 

Couperusduin is eigenltK een groot woongebouw, dat op het gebied 

gekronkeld • Op de kaart staat een S-vormig gebouw, waaraan 

enige tijd geleden nog een gedeelte is toegevoegd, dat nog niet op 

de kaart staat, en dat we ook niet in onze beschouwingen hebben 

meegenomen. Het ouw 1 tegen het centrum van Den Haag aan, in 

de buurt van het Vredespaleis. De woningen zijn zeer luxueus en be

horen tot de duurdere huurwoningen. 

De metingen 

1. Klassifikatie-oppervlak 

2. Plotra tio 

3. Bebouwingscoefficient 

4. Aantal woningen per ha. 

5. Gevelbreedte 

Kwaliteit 

1. i</oninggrootte 

2. Beslotenheid van de woning 

3. Aanwezigheid tuin/balkon 

4. Beslotenheid (gemeenscha!'pe ) 
, , 

balkon (buitenkant) 
, , , , Ctuinkant) 

5. Voorzieningen in de woning 

6. Situering t.o.v. de straat 

7. Speelmogelijkheid va or kinderen 

8. Aanwezigheid pleinen/parken 

66 tot 131 

6 

0,7 

137 

2 
m 

~. 5,5 m (gemiddeld) 

102 (gemiddeld) 

(tuinkant) 

+ (elders) 

gemeenschappelijke tuin en balk on 

tuin + 

+ 

inpandige gang 

parkeergarage op begane grond 

tuin op het dak van parkeergarage 

a (buitekant) 

e (tuinkant) 

200 tot 250 m 

+ 400 m (park) 

9. Afstand tot dagelijkse boodschappen 

1Q. Afstand tot bushalte 

geen gegevens 

+ 300 m 
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Toelichting bij: 

2. Beslotenheid woning: Op tuinnivo is er makkelijk inkijk mogelijk, maar 

elders is deze hoog, mede doordat ereen inpan

dige gang is, die toegang verschaft tot de 

woning. 

4. Beslotenheid tuin: De gemeenschappeljjke tuin \vordt a.h.w. Itomarmd" 

door het gebouw, en daarom voor een gemeenschap

pelijke tuin zeer besloten. 

5. Voorzieningen in de woning: Er is een parkeergarage onder het com

plex, en bovendien zijn er nog enkele 

buiten-parkeerplaatsen. Op deze garage, 

dus op verdiepingsnivo, ligt de gemeen

schappelijke tuin. 

Konklusies: 

Couperusduin is een goed voorbeeld van hoge woningdichtheid, waar toch 

een hoge kwaliteit gehaald wordt. De gemeenschappelijke tuin neigt kwa 

karakter meer naar een prive-tuin, dan naar een gemeenschappelijke tuin 

zoals die zp vaak voorkomt. , 



E33ENSTIJN GAARDEri (Vaorburg) 

Essenstijn Gaarden is I~n buurt van vier, die gelegen zijn bij een kruis

punt van grote stadswegen. De vier buurten hebben aIle dezelfde opzet: 

aan de rand een hoog flatgebouw, ~et daarachter eengezinswoningen in 

laagbouw met een parkachtige opzet. Oak hier is het zo dat de overall

dichtheid omhooggehaald worrlt door een flatgebouw. 

Zaals bl~kt uit het voargaande, er due twes woningtypes: 

a. eengezinswoningen (laagbouw met twee of drie bouwlagen) 

b. fla~oningen 

De +-. ,.,. me vlDt,en a b 
1. KIassifikatie-oppervlak 110/165 m2 66/130 m2 

2. Plotratio 0,7/1,'" 3,0 

3. Bebouwingscoefficient 0, 0,45 
4. Aantal \voningen per ha. 30 79 (gem. 
5. Gevelbreedte 5 m. 8 m 

Kwaliteit 
1 • i,{oninggrootte 110/165 2 66/130 2 m m 
2. Beslotenheid v.d. woning 0 + 

3. Aamvezigheid tuin/balkon 80 m2 tuin balkon 
4. Beslotenheid tuin/balkon 0 0 

5. Voorzieningen in de woning 
Aantal Iiften 5 

6. Situering t.o.v. straat d d 
7. Sp e e Imoge lijkhe i d kinderen 390-870 m speeIpIaats/-groen 
8. Aanwezigheid pleinea/parken parken binnen de periferie 
9. Afstand tot dagelijkse 200-500 m 200-500 m 

boodschappen 
10. Afstand tot tramhalte 100-450 m 100-450 m 

40) 
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Konklusies: 
De dichtheid is over de buurt verspreidt: in het gedeelte met 
de laagbouw is de woningdichtheid niet zo hoog, maar de overall
dichtheid wordt stevig opgeschroe door de aamvezigheid van 
het flatgebouw. 
Doordat de bouwblokken in het 1I1aagbouwgedeelte ll veel verspring
en, blijft er een aanzienlijk deel van de grond onbe bom-/d, en 
omdat er op die plaatsen over het algemeen groen aangeplant 
is, heeft het geheel een parkachtig karakter. 
Door z~jn hoogte is het flatgebouw erg dooinerend en als zodanig 
een sterk orientatiepunt. 



-53-

KRAAI JESTEIl\)" 

Kraaijestein is kwa opzet te vegeli.iken met Essenstijn Gaarden. 
De variatie in de laagbouw is echter groter, en daarmee is er 
ook meer variatie bewonerskategorign (zoals ~~n- en twee-
persoonshuishoudens, zinnen met kinderen etc.). Bovendien 
is de struktuur duidel~ker. 

zijn vi,~f woningtypes: 
a. flatwoningen 
b. eengezinswoningen 
c. eengezinswoningen 
d. woningen voor ~~. en tweepersoons-huishoudens 
e. eengezinswoningen uitgevoerd in gestapelde laagbouw 

De metingen a b c d e 
1 • Klass. opp. 90-120 240 124-150 108 72-108 

2. Plotratio 5,0 1,1-1,5 0,9-1,2 1,2 0,9-1,3 

3. Beb. coeff. 0,8 0,4-0,5 0,4-0,5 0,5 0,5-0,7 
4. Woningen per ha. 161 36 36 59 83 
5. Gevelbreedte 6,5 6,5 6 4,5 6 

Kwaliteit 
1. ~Joninggrootte 90-120 200-240 124-150 108 72-108 
2. Beslotenhe 0 0 0 0 + 

v.d. woning 

(gem.53~ 

3. Aamvezigheid balkon 96 96 59 70 baJ.koll 
tuin/balkon 

4. Beslotenheid 0 0 0 0 0 + 
tuin/balkon 

5. Voorzieningen vrije 
in de woning opgang 
aantal liften 6 

6. Situering a d d d d d 
t.o.v. straat 

7. Speelmogelijkheid 15-750 m. 
kinderen 

8. Aanwe id groter dan 800 m. 
pleinen/parken 

9. Afstand dagelijkse 120-600 m. 
boodschappen 

10. Afstand bushalte 130-560 mo 
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Konklusies: 
De dichtheid in deze wijk is vrij hoog. Toch zijn er toa.v. 
dichtheid grote verschillen tussen de verschillende bouwvormen. 
Hier is het niet allen het flatgebouw wat de dichtheid in ver
hogende zin beinvloed, maar ook de gestapelde laagbouw levert 
hierin een bijdrage o 

In het flatgebouw liggen de woningen aan een gallerij, waardoor 
de beslotenheid gering is. Ook de balkons zijn zodanig uitgevoerd 
dat er niet van een grote beslotenheid sprake kan zijno 
De bovenwoningen bij de gestapelde laagbouw bieden door hun 
hoge ligging weinig mogelijkheid tot inkijk. De beslotenheid 
daarom dan ook hoog. Bovendien liggen de grote balkons van de 
bovenwoningen goed besloten, beter dan de tuinen van de beneden
woningen. 

Als geheel beschouwd levert deze wijk een goede kv.raliteit bij 
hoge dichtheid. t enige echt negatieve zou de grote afstand 
tot een rur~en zijn, maar dit wordt gekompenseerd door de 

"aankledfug" van de buurt. 
Vooral de deze wijk voorkomende gestapelde laagbouw is een 
goed voorb van hoge dichtheid gekombineerd met een goede 
kwaliteit van het wonen. 



MARIAHOEVE (Voorburg) 

f<iariahoeve is moeilijk te '"ergelijken met de buurten .i;i;ssenstijn en 

Kraaijestein. ~aar je in de twee laatst genoemde buurten nog min of 

meer kunt spreken van eenheid, is deze bij fvlariahoeve, een "allegaartje" 

van bouwvormen, ver te zoeken. Er zijn maar liefst B bouwvormen te 

constateren in deze buurt: 

a. hoogbouw 

b. hoogbouw 

c. middel-hoogbouw 

d. middel-hoogbouw 

e. eengezinsrijenhuizen 

f. vrije sector 

g. eengezinsrijenhuizen 

h. hoogbouw 

De metingan 

a b c d e f g h 

1 • Klassificatie 

oppervlak 64 84 80 90 146 240 178 111 

2. Plot-ratio 11 9,5 3 3,6 0,8 0,7 0,7 4,8 

3. 3ebouwings-

coefficient 0,8 0,9 0,7 0,7 0,4 0,3 0,3 0,8 
4. Aantal won/ha 1 102 185 99 26 27 96 .. 
5. Gevelbreedte 6 8 7,5 9 6 7 7,5 9 
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a b c d e f g h gem. 

1 woninggroo t t<e 64 84 80 90 1 250 178 111 1 

2 beslotenheid 

woning a 0 + + + 0 

3 aamvezigheid: 

prive-tuin / / I / 11 2 2 / I 265m 173m 

gemeensch. tuin / / / 
;), 

38m/won. / / / / 
balkon ja ja ja ja ja ja / ja 

4 beslotenheid: 

t'lin 0 0 

balkon + 

5 voorz. Ld. wo~ / 
aantal liften 2 2 a a 3 

6 situering e e a e d d d" e 

7 afstand: 

spee in 30 1/~30 ?200 1 565 150 11210 17230 27~40 1J~94 

speelgroen 800 800 800 800 800 800 J~go 800 

8 afstand van 

pleinen/parken 800 ?~oo 5/~90 800 800 800 80 37goo 

9 afstand 

Uikse boodseh. 75~00 2J~30 21~00 39200 59165 17~00 29Q50 39~00 17331 

10 afstand tram/ 28Q~0 3yQ60 17~20 27~10 ryg20 1;t~00 \?~80 1~80 1J~61 
bus 
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Xonklusies 

1 In Mariahoeve komen erg veel verschillende bouwvormen voor. Het netto aantal 

woningen per hectare v~rieert daarmee sterk binnen de buurt. 

2 Ondanks het feit dat er lage dichtheden voorkomen is de overalldichtheid 

hoog. Dit wordt veroorzaakt door de hoogbouw. 

3 De kw~liteit van het micro-woonrnilieu is voor de laagbouw (met de laagste dicht

heden) hat hoogst, terwul de voorzieningen in het macro-woonmilieu, hoofd-

zak hat groen, niet aIleen een kwaliteitsverhoging voor de hoogbouw tot 

gevolg hebben,maar ook voer de laagbouw. 

Het komt er dus op neer dat de laagbouw zowel profiteert van de kwaliteit in 

het ( eigen ) micro- woonmilieu als van de kwaliteit in hat macro-woonmilieu, 

voorzover die aanwezig is. 
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Samenvattende konklusies 

1. Vooral in het westen van het land z~n voorbeelden te 
vinden van bestaande dichte bebouwing. 

2. Over het algemeen worden hoge dichtheden bereikt door 
een menging van laagbomv, middelhoogbom'l en hoogbouw, 
waarbij vooral de hoogbouw ervoor zorgt de dichtheid 
zo hoog is. 
Deze menging is ook belangrijk voor het opzetten van een 
sluitende exploitatie. 

3. Ret verhogen van de dichtheid hoeft niet per se gekoppeld 
te z~jn aan hoogbouw, maar kan ook bere worden met 

stape Ide laagbouw, zoals b::"ijkt ui t t voorbeeld van 
Kraaijestein. 

4. Hoge dichtheid kan samengaan met een goede kwaliteit van 
het wonen. Een aantal kwaliteitsaspekten van het makro
woolilldlieu, zoals loopafstanden tot voorzieningen en haltes 
van het openbaar vervoersnet t'lorden zelfs gunstig belnvloed. 

Slotopmerking: Eoge dichtheid betekent niet direkt verlaging 
van de k'lrlali tei t, zoals ook lage dichtheid en verhoging 
van kwaliteit hoeft te betekenen. Dit door de komplekse 
samenhang tussen dichtheid, kwaliteit en exploitatieopzet. 
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BIJLAGE·A. 

VERENIGING Vv'ERKGROEP 
VOORNATUURBEHOUD 
EN MIUEUBEHEER. 
EINDHOVEN EN OMGEVING 

FA de N. 
PvSTGIRO 2395418 

Secretariaat; 
Bergstraat 10, 
5611 JZ Eindhoven. 
Tel. '040 - 443063. 
"T.n.v."R.Traarbach. 

, I 

Geachte Hr. Wessels, 

. . , 

Bouwkundig adviesburo. 
t.a.v.DhroH.Wessels~ 
Den Dolechlaan 2 
E:~ndhoven .. 

Eindhoven, 17 december 1980. 

Wij zouden graag jullie medewerking willen hebben a~n €len 
onderdeel vanons projekt IIVlonen", waarmee we kort geleden 
zijn begonnen. 
We willen proberen aan te geven dat het mogelijk is om het buiten
gebied te sparen en desondanks aanvaardbaar te wonen. 

Eindhoven hanteert mornenteel de woningdic~thoid van gemiddeld 
20 a 23 woningon per ha. Ons inziens kan deze dichtheid belanerijk 
omhoog. \'Iij willen dit aangcven o.a. aan de hand van reeds elders 

. uitgevoerdo plannen. 
Onze vraag is: 

1. Waar zijn voorbeelden te vinden van bestaande "dichte lf bebouwing? 
2." Van elk voorbeeld zouden we wi n weten uit welk Boort woningen 

rtlt bestaat en voar welk.e kategarie en in welke prijskla.sse. 
3. Is het mogelijk om van elk plan kriteria vast te stollen, b.v 

aan de hand van het rapport "Verdichting in Vloongebieden" 
Cahier no. 2 van de Sectia Volkshuisvestin~, Drs. V. Evers, 
BIz. 62. 

Graag zoudan wij willen wetan of u beraid bent hieraan mee te werk~ll. 

Mvriendeli °ke groeteno 

u1Jo.v··L 
\;:~ 

( ~.de Nooijer-secretaris) 
Namens de Werkgroep voar Natuurbehnud 
en Milieubehoer, Eindhoven e.o •• 

'0 ' 
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AMERSFOORT 

.?'""" ---...... ~ 
oppervlakte !alveI 3.92 ha . . -". 

aatl1a! wooingen 128 {110, 

gemiddelde vloer~rvlakte 94 (110) m' 

netto dichlheid 33 (28) won.lha 

! troltolf/paden 
• parkeren open~ba-8-r------__ +r...L __ LJ....-i-__ ~-

parke"In garages 

. lotaal grondgebru,k per wonlng 307 m Z 
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HAAALEM 
Tu,nw'Ik ZUld 

eengez:nswonlngen 100% 

QPpe~viakte "'avel 

aar:tat wOn\ngen 86 

gernlodelde v1oeroppervlakl:e 130 

netto d:ld'\tneHj 31 

grondget>ru,k In m Z per wonlng 

, wonlng 

! pnve·tUlt'l 

. gemeenschappehlke tUIn 

, gemeenschappe"lk getlru,kte 

gemeenschappellf.ke open fUlmte. 

trotto" Ipaden 

parlleren openbaar 

parkeren garages 

rlJ'-I'I'eg 

totaai grondgen,u,k per wonlng 32 a m' 
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() 

Go o 

// 

ha 

(1021 

\1101 m2 

(36) wonJha 

Afb. 36 WoonvOrm tn Haarlem, Tu<nw'ik Zuid 
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GOUOA 
"Bloemendaal· . 

~er,gez'nswonlngen 

oppervlakte kave! 

aal1tal wonlngen 

gem,ddelde "Ioeroppervlakte 

100 % 

4,35 ha 

162 (140) 

95 (110) mZ 

37 (32) won.lha 

grondgebrUlk In m 2 per wanmg 

o 50 100 

wOnlng 

prlve-tuln 

t~t:lf;J: 
'l ; 

yemeen'ichappp.hlke tUln 

gemee"ls,chappehlk gebnHkte rUlmte...-_ 

gemeensChappe!lJke open rUlmte 

tr(';ttolr/paden 

parkl::ren openbaar 

parkeren garages 

rqweg 1 
to,aal qrondgebrUlk per wonlng 268 m~ 

I ~.j 
~-

___ .J 

Alb. 38 Woonvorm In Gouda, Blo~mendaal 

25 



~, 1 1 ~ 

~ -",--_,,/ i 

, s·ochtenOs 

OEN HELOER 
'I Koggeselup 

eengez1nswonmgen 73 % 

oppervlakte kayel 3,85 lIa 

aantal _n,ngen 150 (154) 

gem,ddelde vioeroppe,vlllkte 113 (110) m 2 

netto du:htheid 39 (40) won Ina i 

grondgebru.k .n m Z per won.ng 

150 

gemeenschappehlke lu,n 

, gemeenschappelojk geb,':;te r~.mter ' 

i gemeenschapPtlfijke open rUlmte _" [~. ' -T ·'1 
i trotlolT/paden ____ .~_ , 

J, parkeren oPenbaar 

park.r.n garages 

'~'l 

tOfaa! grondgeb,u,k per won.ng 256 m< 

Ali), 39 Wounvorm", Den Helder, 't K'YJgesch.p 



r 

·f 

NIEUWE GEIN 

De Batau 

eeng!.!l'fiswon. nge:n 100 % 

aantaf won Ingen 

gefT',dde!de vioeroppervlai<te 

reao d,chthe,,:1 

wonif"i9 

prlvEt'ruln 

gemeensct'laope11,ke two 

gemeenschappehlk gebrUlkte 

gemeenschaop~llJk~ open fUlmte 

trottOl< Ipaden 

, parkeren apenbaar 

parkeren garages 

4,02 ha 

209 (117) 

93 i 1101 m 2 

52 (44) won/ha 

tOfaat grondqebrutk per wonlog 192 m ~ 

-71-

Afb.4O Woonvorm in N,euwe Geln, De 8atau 
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's·moddags 

~~ ~I" ~I .'~ ~I ~I ~~: :' Q"" 0 1; a" t:I d' d. .~ 
~ , 'It. 'I r 

; Q III c:t I ...., ¢'I 

If( Q a ~) C 1::1 .0 il 
/ L_ 1 '----_. _______ --.../ ,_. _____ / ' 

,jr-__ -=--i...---=-_-_-~----' _-, ~-____ ..-'""'-.r--""'-_.r--___ .r---' ___ -r---

'\ ~ =c:....-::;!I==c;=~~'-="" 

eenge:zmswonlngen 

HENGELO (0) 

"Klein Oroene" 

64 % 

appervlllkte kavel 1,78 ha 

/lanta' wonlngen 91 (67) 

gemiddelde v1oeroppervlakte 81 (110) m2 

netto dichtheld 51 (38) won/ha 

grondgebrUlk In m 2 per wanmll 

o 50 

. wont~g_. ___ " __ . __ ~.~ ... ~ '~_.-. 
prtve"twn __ . __ ~~ ..... _ _~ . 

: gemeenschappehlke tum : 
I -----, 
! gemeenschappelltk geb",,'!. ""mle' 

i gemeenschappeh)ke open rutmte _ ,1...1 
! trottolf/paden _______ ~ .. D, ._ 
: parkeren apenbaar _.,. ____ ,,," ~ ____ J 
, parkaren g/lr8ges ___ . I 

-------·~~I 
-+-

nlweg __ _ 

, lOlnl grondgebru.' per wonlng 196 m< 

• 

Alb,41 Woonllorm In Hengelo 10), KI'I!.n Orlene 

==~= 



Bil1ap.;e C (8) 

_'7;;_ 
, ,/ 

, 

- " .. "'~------~~-

NIEUWEGEIN 
Buurtcentrum 

0IIIIIa", 

aan1.al~ 90 

, 

Aantal """'/ha 3er~rut,o 

I 

I __________ - .1 



ROTTERDAM 
L'Iuvehaven 

2<3ha 

.antal won/rut 

380 

le3netto 

-74.-

GRONINGEN 
FongerstEITetn 

!a',~,:.l l>'S_-. ['.'1 -".;: 

52,1 rl~tto 



Bijlage D (9) 

.' 

WONIN31'YPE 

AANT~ 'NOQNl..4GEN 

~ 

O~ GEHELE KAVE:L IN HA 

1Ol'AAL AANTAL WONINGEN 

AANTAL WONINGEN PER HA 

TOTAAL AANTAJ.. FMKEERR..AATSEN 

AANTAJ.. FrlRKEERPlAATSEN PER Vl.CNING 

AANTAJ.. PARKEERPlAATSEN PER HA 

80tJWJAAR 

QiIIngazins/m8argezins 

2/3 

• .! • .. • 

c 

mengvorm clusters. hof. I _________ _ 

strokcn r-
3,55 

238 (vloel"Opp. 79 m2 ) 

70 

1925 

o 30m 

•• _nglZlMWontn;cn 
m2 -mccrgeZl'1swonlflglln 

In 2 lagan 
m3. mccrgezlnswoninglJn 

In 3 lagan. 
- - .. gr.,. oaC:houwd geOIlZ( 



GElv'EENTE 

AANTAI.. IN'w\OIIERS (1970) 

'v'YCNNGTYFE 

AANTAI.. WOONL.flI3EN 

VERKA\I!I..INGS\ICR.1 

OPP GEHElE K~VEL IN HA 

lOT'AAL AANTAL WONINGEN 

AANTAL WONINGEN PER HA 

TOrAAL AANTAL ~ERPLAATSEN 

Monnike~m (Oranjtzwijk) 

6000 

sUd 

hovl2n 

3,15 

153 (vloQropp.SS m 2 ) 

49 
4 ,} 

AANTAI.. AClAKEERPlAATSEN PER 'I,QIIt!'G 0,08 

AANTAL AClAKEERPlAATSEN PER HA 1,3 

60UWJAAR 1947 

B:.JZONDERHEDEN: op !Zigan t(U'r!lIO 

o 30m 

•• ~inlPWOl"ling.n 
9·~ 

_.-. grcns bactlouwa Sjllbled 
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GDEENTE 
AANTAL II'M'ClNERS (19i'O) 

'NONINGTYF'E 

AANTAL WOONl..AGEN 

VERKAVEl..ING~ 

()FP. GEHELE KAIlEL IN HA 

lOTAAL AANTAl. VVONINGEN 

AANTAl. VVONINGEN PER HA 

TOTAAL AANTAL ~RPlAATSEN 

ASSllnaolft (ncord Jr ) 

6000 

vOlIn 

IIIIngezins 

2 

mcngvorm s trolazn I hof 

2,7 

107 (vlor.tropp. 104 m2 ) 

40 

20 

AANTAL FARKEERPLAATSEN PER IJ..OI4ING 0,19 

AANTAl. FARKEERPtAATSEN PER HA 7 

1972 

Ijjiii 
o 30m 

II • _engezinswonil'l9lf\ 
-·_e fTCtII bacl'louwd 

gaeiect 
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